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ًَ محدا ًمؽ اًمّؾفّؿ أن ه         ًَ ووومّ  دي  اعمبؾغِ  دِ واًمصَلة واًمسَلم قمغم ؾمقدمو حمؿ   * ؼ

 ًَ ًَ  قمـؽ مو إًمقف أوطمق  طمسبام ىمّدرت وأردت وأشمّؿ سمَلغٍ  قمغم أىمقم ؾمبقؾٍ *  وأرؾمؾ

 ًمدًمقؾف صَلةً * جلقؾف اعمتبعلم * وقمغم آًمف اعمؼتػلم ًمسبقؾف وصحبف اعمرؿمديـ  *

 * مو ؿمؿس سمزهمً ويمقايمى عمعً* و دائؿلم متَلزملم وؾمَلمً 

ي ً قمؾقف مـ ومتووِ عوسمعد, ومفذا جمؿقع ًمطقػ مجعً ومقف مو سمؾغـل واـّمؾ        

ًمبعض اًمعؾامء اعمعورصيـ ومـ ىمبؾفؿ مـ إئّؿي  مـسقسميٍ  ورؾموئَؾ  ويمتوسموٍت  وكؼقلٍ 

صالة الزاءة ادـوبي قضوء التي تػعل ىف بعض البالد اإلشالمقي اعمفتديـ سمخصقص 

ًمعومؾ هبو قمغم معرومي شمومي حلؽؿفو شمػصقَل ًمقؽقن اًمـوفمر وا آخر مجعي من رمضون

ًٓ  وقمغم اـمَلع عمو ًمؾعؾامء ومقفو مـ اظمتَلٍف   مـػمةٍ   طمّتك يؽقن قمغم سمصػمةٍ  وقمؿًَل ىمق

 
ٍ
  : وؾمّؿقتف, رم اعمقضقع سمدون ظمػوء

 «كشف اخلػوء واخلالف عّّم لصالة الزاءة من آختالف»

ـّ سموًمؼبقل إّكف ظمػم ملمقل و          هق طمسبل وكعؿ اًمقيمقؾ . واهلل أرضمق أن يؿ

 احلرضمل .  فضل بن عبد الرمحن بن حمؿد بوفضل السيؿييمتبف ضمومعف:         

*** 
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 (1)﴿اًمسمال﴾

مو ىمقل اًمعؾامء إقمَلم أّيد اهلل هبؿ احلؼ واًمـديـ ومـقام وىمـع مــ هقلـي اًمعؾـامء         

مـ إمر سمؿـع ومعؾ اًمصؾقات اخلؿس سمعد  سمؿقاومؼي رئوؾمي اًمؼضوء اًمنمقمل ,سموعمؽَل

ظمر مجعي مـ رمضون اًمتل اقمتوده سمعض اعمصؾلم إىمومتفو رم سمعض مدن طمرضـمقت آ

سمـقي ىمضوء اًمػقائً وهتديدهؿ مـ يػعؾفو سموًمعؼوب مع ىمقل اًمعؾامء سمـدب ىمضـوء مـو 

 أو مولقاي   بدكقاي   إّن الشك ىف عباودة  »ومع ىمقهلؿ: , وموت مـ اًمصؾقات رم أيوم اًمصبو

ومع  اظمتَلف اًمعؾـامء رم ضمـقاز  «وإٓ فتطوع, جيوز تعؾقق كقي قضوئفو إن كون عؾقه

تحريؿفو يموًمشقخ اسمـ طمجر واًمشقخ قمبـد اهلل سموخمرمـي وهمػم ـو سماًمصَلة ومؿـ ىموئؾ 

ومـ ىموئؾ سمجقازهو يموًمػخر أسمق سمؽر سمـ ؾمومل واًمعَلمي احلجي قمبد اًمـرمحـ سمــ قمبـد 

زيـ احلبٌم ويمثػم مـ قمؾامء اًمـقؿـ واحلـول أّن اهلل سمؾػؼقف واًمعَلمي احلبقى أمحد سمـ 

اًمؼوئؾلم سمتحريؿفو قمؾؾـقا احلرمـي سمـلن اعمصـؾلم هلـو يصـؾقمو زاقمؿـلم أمـو شمؽػـر 

اًمصؾقات اًمعومي أو إمقر اًمتل ٓ شمعتؼـده أطمـد مــ وموقمؾقفـو أن وإكـام يصـؾقن 

ومي ٓ أّن العا»ؾؼوئؾلم سمجقازهو ممــ ذيمـروا وىمـد ذيمـروا ًماًمؼضوء يمام ذيمركو شمؼؾقدا 

ّّ عؿؾاه , وٓ جياوز ٕحاد اإلكؽاور ؛ فؿن وافق عؿؾه مذهبو معتازً لهمذهى  ا صا

رم صَلة اًمرهموئى مـع قمـّده هلـو مــ اعمـؽـرة أّمـو « فتوويه»وذيمر اسمـ زيود رم  «عؾقه

صَلة ضموئزة ٓيلصمؿ وموقمؾفو وأّن اجلامقمي ومقفو ضموئزة أيضو مو مل يعتؼد صحي أطموديثفـو 

                                                 

سمؽػم يمام رصح هق سمذًمؽ رم  ( مؼدم اًمسمال هق اًمعَلمي اعمػتل اًمشقخ اعمرطمقم ؾمومل ؾمعقد1) 

ؼقؼ احلؼ رم صَلة  اخلؿس مؼدمي رؾموًمتف رم اعمقضقع اعمقؾمقمي: رومع آقمؽماض اعمـؼقض وحت

  اهـ )سموومضؾ(  اًمػروض
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جيقز هلؿ هـذا اعمــع مــ هـذه اًمصـَلة وحتديـد  -و ذيمرواحلول م-ومفؾ  ,اعمقضققمي

اًمػوقمؾلم هلو مع ىمقل اًمعؾامء أن إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر حمؾف رم واضمى أو 

إن من  ارتؽى مو يرى إبوحته »طمرام جمؿع قمؾقف أو حمرم رم اقمتؼود وموقمؾف مع ىمقهلؿ : 

ٓ جياوز لعاوإ إكؽاور »ومـع ىمـقهلؿ أيضـو : «, بتؼؾقد صحقّ ٓ جيوز اإلكؽور عؾقه

؛ ٓطمتامل أكـف ىمّؾـد « خمتؾف فقه حتى يعؾم من فوعؾه اعتؼود حتريؿه له حولي ارتؽوبه

اًمؼوئؾ سمحؾف أو ضمفؾ طمرمتف, أم ٓ جيقز هلؿ ذًمؽ وهؾ أمر هق سمؿـع هـذه اًمصـَلة 

اعمختؾػ ومقفو يمام ذيمركو و شمشديدهؿ اًمتـؽػم رم ذًمؽ وهتديـدهؿ وموقمؾقفـو سموًمعـذاب 

ريمفؿ اًمـفل واًمؼقوم قمغم مرشمؽبل اعمـفقوت إظمرى اعمحرمي سموإلمجـوع واًمعؼوب مع شم

قمغم ىمقة فمفقرهو واكتشورهو سمعد ذًمؽ هتووكو سموًمديـ وشمريمو ًمألهؿ مــ اًمؼقـوم سمتغـػم 

 !  ؟! أومقدوكو وإزاًمي اعمجؿع قمؾقف وإكؽوره أم ٓ

*** 

 (1)﴿اجلقاب﴾

احلبقى قمبد اًمرمحـ  د اًمؽبػم مػتل طمرضمقتوملضموب قمغم ذًمؽ اًمعَلمي اًمسقّ         

 سمؼقًمف:  (4)سمـ قمبقد اهلل سمـ حمسـ سمـ قمؾقي اًمسؼوف

 :  اجلقاب        

خر مجعي من آعؾي حتريم فعل الصؾوات اخلؿس واهلل اعمقومؼ ًمؾصقاب أن         

؛ ومقؼعقن سمسبى ذًمؽ «زعم فوعؾقفو تؽػرهو الصؾوات العومي أو العؿر»: رمضون

« التحػي»اعمـع يمام رصح سمف اًمعَلمي اسمـ طمجر رم ات هذه هل قمّؾي ؾقرم اًمتفوون ًمؾص

                                                 

ٍمه مؼتٍما قمغم ( هذا اجلقاب سموحلرف وسمدون طمذف ًمؾعَلمي احلبقى اعمذيمقر وىمد اظمت1)         

     )سموومضؾ(مو أهؿ مو ضموء ومقف ًمطقًمف اًمعَلمي اعمرطمقم ؾمومل ؾمعقد سمؽػم ومؾقعؾؿ اهـ. 

 سمسقمون .  1031هـ واعمتقرّم ؾمـي 1011اعمقًمقد ؾمـي قمٍمه ,  مػتل اًمديور احلرضمقي رم( 4)        
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أن احلؽم يدور حقٌ العؾي فنذا اصتؼً »ورصح هبو همػمه. ومعؾقم: « فتوويه»و

 « . العؾي اكتػى ادعؾول

ومتك يموكقا يـقون هبو اًمؼضوء ادمف احلّؾ مطؾؼو عمو ذيمره اًمسوئؾ قمـ اًمعؾامء         

قول الؼويض: لو قه مو كصف : « يعوباإل»همػمه. وىمد كؼؾ اجلؿؾ قمـ اًمشقسمري قمـ 

 فوئتي عذ الشّك فودرجو من اهلل أن جيزهو خالٓ ىف الػرائض أو حيسبفو له كػال

وؾمؿعً سمعض أصحوب أيب قموصؿ يؼقل: أّكف ىمه صَلة قمؿره يمّؾفو مرة . وىمد 

 اؾمتلكػ ىمضوءهو صموكقو اهـ . 

 ؾ اهـ . ىمول اًمغزي : وهل وموئدة ضمؾقؾي قمزيزة قمديؿي اًمـؼ        

ومقفو سمنصمر ذًمؽ يمام كؼؾف اجلؿؾ قمـ اًمشقسمري قمـف سمؼقًمف: « اإليعوب»وًملـ كوىمش         

ورم إـمَلىمفو كظر ؛ إذ ٓ جيقز اًمؼضوء إّٓ عمقضمى يمخَلف رم اًمصحي أو اًمنمط . 

أّمو جمرد آطمتقوط ومَل جيقز ؛ ومتعلم محؾ يمَلم اًمؼويض قمغم ىمضوء سمسبى مقضمى 

فنّكه ٓ يغّر آحتجوج هبو قمؾقف رم كػس إمر اهـ. اًمؼضوء واحلول أن ٓ يشء 

 :لصالة الزاءة وذلك من وجوه

 : أّن اًمغزي شمريمفو قمغم إـمَلىمفو وهق مـ أرايملم اًمعؾؿ ويمػك طمّجي .أّوهلو        

: أّي صَلة شمسؾؿ مـ آظمتَلف مع اشمسوع ؿمؼتف ومقفو سملم اعمذاهى ٓ ثوكقفو        

 ػي.ؾمقام سملم اًمشوومعل وأيب طمـق

: أّي ؿمخص يؽقن قمغم يؼلم مـ صحي صؾقاشمف اًمؼريبي ومضَل قمام ؾمبؼ ثولثفو        

 ًمف رم ؾموًمػ اًمعؿر.

: أّن اًمتـظػم ٓ يرّد اعمـؼقل ؛ وموعمؼتضقوت مقضمقدة واعمقاكع مػؼقدة رابعفو        

وسموٕظمّص إذا ىموم ىمبؾ اًمصَلة مـ يػفؿفؿ إّيوهو ويميّمد هلؿ أّمو ٓ شمغـل قمـ شمرك 

مـ اًمصؾقات واًمتفوون هبو ؛ ومقتؿؽـ إذن مو أظمؼمكو سمف إخ قمؾقي اعمحضور يشء 
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قمـ قمّؿف اًمقاًمد مصطػك اعمحضور مـ اؾمتشفوده رم اعمقضقع سمؼقًمف ضمؾ ذيمره: 

﴿* ًَ اًم ِذي َيـَْفك * قَمبًْدا إَِذا َصغم  وأمو ىمضوء أيوم اًمصبو ومؿخصقص  ,يوت﴾ أأََرأَْي

 . (1)يووِ مَ د ظمَلومو جلفؾي اًمصقومقي كؼؾف اجلؿؾ قمـ اًمؼِمْ قـعؼوم ّمو ىمبؾفسمام سمعد اًمتؿققز وأ

وىمد خيوًمػ مو ؾمـبؼ مــ قمؿـؾ صـوطمى قموصـؿ اًمـذي أىمـّره اًمؼـويض , سمـؾ         

 اؾمتحسـف مو مل كحض اًمعؿر سمام سمعد اًمتؿققز ؛ ومنّكف حمتؿؾ . 

قمرف أّن اًمعَلمي اسمـ طمجر يؼقل سمقضمقب  ,صمّؿ إّن مـ أمعـ اًمـظر وأمجع اًمػؽر        

ًمؽؾ صَلة مـ ضمفي صمـَلث إطمـداهو مـو يشـوريمفؿ ومقفـو  ؼضوء قمغم يمّؾ طمرضمل  اًم

 همػمهؿ وهل: 

ّٓ ومصـَلشمف سموـمؾـي قمــد اًمعَلمـي اسمــ          أّكف مو مـ ىموئؿ هبقلي اًمعوضمـ أو اًمعوضمز إ

؛ ّٕكـف « فتووياه»طمجر يمام طمّؼؼف اًمعَلمي حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمبـوري إهـدل رم 

مان  -ويعرس أو تعّذر»ىمول مو معـوه:  ,تبطؾ صَلشمف سمذًمؽيزيد رم ريمقع اجلوًمس؛ وم

 «. يسؾم من ذلك

يليت رم وموحتتف سمؼوف اًمعـرب اعمـؽمّددة  -إّٓ مو كدر  -أّكف مو مـ طمرضمل والثوكقي        

 . (4)سمقـفو وسملم اًمؽوف وذًمؽ مبطؾ ًمؾصَلة قمـد اًمعَلمي اسمـ طمجر

                                                 

ق (1)        سقب إمم سمرمو سمؾد رم اعـم ومقي مـ مٍم, ويؼول هلو: سمرمي اهـ ًمى اًمؼممووي: سمؽرس اًمبوء وومتح اعمقؿ, ـم

ّك سمبغداد 01/1اًمؾبوب اًمسققـمل )  .( مؽتبي اعمـث

د اًمزسمقدي واًمشقخ زيمريو واسمـ اًمرومعي وقمؾامء طمرضمقت وأوًمقوؤهو دمزيء ( وقمـد اعمزضّم 4)        

بغقي »اًمؼراءة سمَل يمراهي , وقمـد اًمرمكم رم اًمـفويي دمزيء مع اًمؽراهي, واكظر اخلَلف رم اعمسلًمي رم 

 .  «ادسسصدين
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ي واطمدة صمّؿ يرّدهو وذًمؽ مبطـؾ قمــد : مو مـ مصؾ إّٓ ويرومع يده سمحريمالثولثي        

اًمعَلمي اسمـ طمجر؛ ّٕمو صمَلث طمريموت متقاًمقي, وإّكام حيؿؾ اًمـوس مــ يؼـقل : إّن 

 إرضموع اًمقد إمم حمّؾفو عمصؾحي اًمصَلة ومَل حتسى. 

وهبذا يعؾؿ أن ومعؾ اًمصؾقات اخلؿس آظمـر مجعـي مــ رمضـون مــ اًمؼضـوء         

ومقـبغـل أن يراقمـك ظمَلومـف رم هـذه اعمسـوئؾ  اًمقاضمى ومعؾف قمـد اًمعَلمي اسمـ طمجر,

وموحلومـؾ هلـؿ همـػمه وهـق  اًمثَلث طمّتك ضمرى قمغم اًمقضمقب قمـده . وأمو مـ ؾمقاهو

اًمؼوئؾ أيضو رم مبحٌ اًمؼضوء, وؾمقليت أّكف ٓ جيقز إقمودة اًمػرض رم همػم مجوقمـي إّٓ 

 إن يشّؽ رم رشط ًمف أو يرى رم صحتف ظمَلومو . 

نن يموكً اإلقمودة ًمؾخروج مـ اخلَلف ضموزت وًمق مـع : ومي اجلؿؾوىمول اًمعَلم        

فػعؾفو بـقي الؼضوء ٓ يـبغي أن يؽون ىف موضا  اخاتالف أصاال , وإّكاّم آكػراد ؛ 

. وملمو إذا اكتػك ذًمؽ آقمتؼـود ومؼـد  يليت ادـ  من حقٌ آعتؼود ادػيض إىل التفوون

 اكتػك اعمـع . 

َلة اًمرهموئـى مــ احلجـٍ اعمجـّقزة ًمتؾـؽ ومو كؼؾف اًمسوئؾ قمـ اسمـ زيود رم ص        

اًمصَلة , وىمد ضمرى ومقفو ظمَلف يمبػم وسمنم مستطػم سملم اًمعَلمي اسمـ اًمصَلح وقمـز 

ممو اًمديـ اسمـ قمبد اًمسَلم .وأًّمػ إّول رؾموئؾ رم اًمطؾى , واًمثوين رؾموئؾ وموعمـع . و

 دخوهلو حتً مطؾق إمر الاوارد بطؾاى: اعتؿده ابن الصالح ىف ضؾى هذه الصالة

وممو اعتؿده موكعوهو: مو كؼؾاه , الصالة بؼط  الـظر عن ضعف احلديٌ الوارد فقفو 

ابن قدامي عن ضووس القّمين من قوله: الذين يعتؿرون من التـعقم مو أدري يمجرون 

. ىمول أسمق ؿمومي: وهذا رأي  ٓ يرى اإليمثور مـ آقمـتامر واعمـقآت سمـلم أم يعّذبون

اهــ  ملسو هيلع هللا ىلص كختـوره ؛ ّٕكـف ظمـَلف ؾمــي رؾمـقل اهلل اًمعؿر رم ؾمـي واطمدة وهق اًمـذي 

 سمؿعـوه.
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وىمد أـمول اًمعَلمي اًمسقد قمؾقي سمـ أمحد احلداد رم اًمؽَلم قمغم هـذه اًمصـَلة .         

ومـف قمـ اًمـورشي : إّن شمؾؽ اًمصَلة يموكً شمعؿؾ سمجومع زسمقد سمعد ومراهمفؿ مـ آظمـر 

و ًمؾخقف مـ شمريمفؿ مجعي رم رمضون وٓ يؽمك ذًمؽ إّٓ اًمؼؾقؾ ؛ وملمر واًمدي سمؽميمف

 صَلة ؾموئر اًمسـي ؛ ٓقمتؼودهؿ أّن ذًمؽ يؽػل قمـفو. 

 وفقه فوائد:         

تؼّدم عؿؾفو بزبقد وهي مفّد الػتوى وحمّط رجاول العؾام ومالوى أراكا   [1]        

   .آجتفود

ك , ومنذا اكتػـ أّن ادـ  إ يؽن إّٓ لؾخوف من ترك الصالة شوئر السـيومـفو:  [4]        

ومؼد زال اعمـع سمؾ ضموء اًمقضمقب يمام اؾمتـبطـو مـ يمَلم اًمعَلمي اسمـ طمجر , ورم ذًمؽ 

اجلقاب مو يػفؿ مـ أّن مـ سملم اًمعؾامء مـ ٓ يشؽمط اإلقمودة اًمقىمً ومقاومؼتف يموومقي 

سمنمط أن ٓ يصكم معفؿ مـ يعتؼد ؾمؼقط اًمصؾقات هبو رم ؾموئر اًمسـي ؛ ومـَل وضمـف 

أّن «: فتاووي»ـد اًمـقوي ومـو كؼؾـف أسمـق خمرمـي رم إذًا ًمؾؿـع, ومعؾقم أن إصّح قم

 صّحً صَلشمف .  ف ؛ ومؿتك واومؼ مذهبو مـ اعمذاهىاًمعومل ٓ مذهى ًم

ز ويصّؾقفو كون أقاوى إّن شقدكو الػخر أبو بؽر بن شوإ كون جيوّ وىمقل اًمسوئؾ:          

 . وىمد كؼؾ ؿمقخ مشـوخيـو اًمسـقد قمؾـقي سمــاحلجٍ لذلك ؛ ٕكه من أهل آجتفود

أن اًمؼطـى احلــداد اّدقمـك آضمتفــود , « الـفار ادتاادّفق»ؾمـؼوف اجلػـري رم يمتوسمــف 

وسمؾغـو أّن اًمعَلمي اًمسقد قمبد اهلل . وسموحلري أن يؽقن اًمػخر يمذًمؽ أو أيمؼم مـ ذًمؽ

ّٓ سمـ قمبد اًمرمحـ سمؾػؼقـف ؾمـلؾ قمــ هـذه اًمصـَلة يمـون اًمػ  خـر يصـّؾقفو مل يسـعف إ

 اإلذقمون. 

تـوع إكؽور همـػم اعمجؿـع قمؾقـف وهمـػم مـو يعتؼـده اًمػوقمـؾ وأمو ىمقل اًمسوئؾ سموم        

طمرمتف وهق مـؼقل اعمذهى إٓ أن اعمستحّى مـو ًمـقس ًمغـػمه , ومعؾـقم أّن شمؼـديؿ 
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إكؽور إهّؿ مـ اعمـؽرات أوضمى وأومم وأومم مـ اعمفّؿ ومضَل قماّم دوكف , وإّٓ ضمـوء 

ـّ  وإطمبوهلـو وىمـول ًمـف: ًمف أسمقه رم اهمتصوسمف قمرض اعمرأة  (1)مقضع ىمقل اًمقًمد اًمذي قم

شي يو قمدّو اهلل! ومبؾغـل أّن اًمعزل مؽروه . ومؼـول ًمـف: طمهَّل قمزًمً إذا وىمعً رم اًمػو

أو مو سمؾغؽ أّن اًمزكو طمراٌم. وىمقل اسمـ قمبوس أو همػمه مـ اًمعراىمقلم وىمد ؾمـلًمقه قمــ 

وقد قتؾاتم ابان بـاً رشاول اهلل  ,تسللون عن دم البعوض»ىمتؾ اعمحرم ًمؾبعقض: 

 «.ملسو هيلع هللا ىلص

 ا يموف رم إىمومي احلّجي وإكورة اًمشبفي وإيضوح اًمطريؼ وسموهلل اًمتقومقؼ . وهذ        

ىموًمف مع ضعػ اًمـظر وؿمّدة احلر واضطراب اًمػؽر وآىمتصور قمغم مـو سموًمـذيمر         

 وأمَله قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل اًمسؼوف . 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ـّ : أقمرض قمـف واكٍمف.  (1)          قم
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 ﴾التؼريطوت ادميدة لؾجواب ادذكور﴿

*** 

اـّمؾعً قمغم يمتبف اًمعَلمي مػتل اًمديور احلرضمقي ؾمقدي اًمقضمقف   احلؿد هلل ,        

اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل اًمسؼوف مـ اجلقاب قمغم اًمسمال ًمؾتعؾؼ سمصَلة اًمؼماءة هبذه 

اًمقرىموت وملًمػقتف ضمقاسمو ؾمديدا مميدا سموٕدًمي اًمصحقحي واًمـصقص اعمعتؿدة 

ؼوء ًمؽّؾ معضؾي اًمٍمحيي , ومجزى اهلل اعمجقى قمـ اإلؾمَلم واعمسؾؿلم ظمػما وإسم

 ذظمرا . ىموًمف ويمتبف قمبد اًمؼودر سمـ قمبد اهلل احلومد .   

*** 

ىموًمف اًمػؼػم حمؿد سمـ هودي  ,مو ىموًمف إخ اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ صحقح ومؼّرر        

 اًمسؼوف. 

*** 

ٓ ظمػوء أّن مو ىموًمف اًمقاًمد قمبد اًمرمحـ وىمّرره ويمتبف اًمقاًمد حمؿد سمـ هودي         

رم اًمـبذة اعمختٍمة هق احلّؼ اًمٍميح. ويمػك سمذًمؽ طمّجي ًمطوًمبل  هاًمسؼوف وطمّرر

احلّؼ رم اعمقضقع واهلل اعمقومؼ ًمؾصقاب . ىمول ذًمؽ ويمتبف اًمػؼػم إمم اهلل أمحد سمـ 

 مقؾمك سمـ قمؿر احلبٌم قمػك اهلل قمـف آملم. 

*** 

 احلؿد هلل , ىمرأت مو يمتبف اًمعَلمي اعمػتل قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل اًمسؼوف        

ضمقاسمو قمغم اًمسمال سمخصقص صَلة اًمؼماءة , ومرأيتف ضمقاسمو صحقحو ؾمديدا . وومؼ 

مو يمتبف اًمعَلمي اًمداقمل إمم اهلل ؿمقخـو حمؿد سمـ هودي اًمسؼوف رم رؾموًمتف رم اعمسلًمي 

 سمعقـفو. ومجزا و اهلل شمعومم قمـ اعمسؾؿلم ظمػم اجلزاء.

 ىموًمف صوًمح سمـ قمكم سمـ صوًمح احلومد .
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 اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ .  احلؿد هلل وصغم        

وسمعد, ومؼد اـمؾعً قمغم مو أضموب سمف ؾمقدي اًمعَلمي اًمقضمقف احلبقى قمبد         

اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل اًمسؼوف مـ اجلقاب قمغم اًمسمال اعمذيمقر أقمَله , ومرأيً أّن مو 

ؽ مـ وىمد دًّمؾ ذًم ,ذيمره مـ اًمصَلة اعمسمول قمـفو وضمقازهو هق احلّؼ واًمصقاب

يمَلم اًمعؾامء سمام ومقف اًمؽػويي, وقمؾقف ومَل جيقز اعمـع مـفو ومضَل قمـ أن هيّدد وموقمؾفو 

وهق اعمقمم مـ ىمبؾ اإلموم أو –ومو ذيمره مـ أّن ًمؾؿحتسى  .سموًمعذاب واًمعؼوب

رم اإلكؽور مو ًمقس ًمغػمه صحقح.  -صوطمى اًمشقيمي ًمألمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر

 ,ف اإلموم أو صوطمى اًمشقيمي, وٓ يؼوس سموًمقزّم همػمهوذًمؽ ّٕكف ىموئؿ مؼوم مقًّمق

 وهلذا ًمق أمر سمصَلة آؾمتسؼوء أو صقمف صور واضمبو يمام كصقا قمؾقف . 

زمـ اعمفامت اعمستجدات هـو ذيمر مو ضمرى قمؾقف اًمعؿؾ رم هذه اعمسلًمي سمؽميؿ         

ة اًمتل هل معشعش رضمول اًمعؾؿ واًمديـ مـ ىمديؿ وهق أّمؿ ٓ يصؾقن هذه اًمصَل

, واخلروج مـ اخلَلف ضمريو قمغم اعمعروف مـ قمؾامء هذه اًمبؾدة رم مراقموشمف إطمقط

رى ضمًمؽ ٓ يـؽرون قمغم وموقمؾقفو؛ ّٕمو مـ مقاضع اخلَلف. وىمد ذوًمؽـّفؿ مع 

شمبعو ًمؾؿؼرر مـ امتـوع إكؽور همػم  ظمَلومقيٍ  قمؿؾفؿ قمغم قمدم اإلكؽور رم حمؾ مسلًميٍ 

متف. وذًمؽ مـؼقل اعمذهى يمام ذيمره اعمجقى جمؿع قمؾقف وهمػم مو يعتؼد اًمػوقمؾ طمر

وىمد أصوب اعمجقى مو كؼؾف مو اؾمتشفد سمف احلبقى مصطػك اعمحضور  ,كػعـو اهلل سمف

ِذي َيـَْفك*رم اعمقضقع سمؼقًمف شمعومم ﴿ متع اهلل ًَ اًم  واهلل أقمؾؿ , ظمر اًمسقرةآ﴾ إمم َأَرَأْي

 ًمف وصحبف. آسموًمصقاب وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد و

 ؼػم إمم اهلل ؾمومل سمـ ؾمعقد سمؽػم ؾموحمف اهلل .ويمتبف اًمػ

*** 

 سمسؿ اهلل ًمف احلؿد وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصوطمبف وشموسمعقف .         
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وسمعد, ًمؼد طمررت مو طمررت اجلفوسمذة إقمَلم أدام اهلل هبؿ اًمـػع ًمألكوم طمقل         

اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ   صَلة اًمؼماءة اًمتل شمصغم آظمر اجلؿعي مـ رمضون مـ ضمقاب

سمـ قمبقد اهلل ورؾموًمي ؾمقدي احلبقى حمؿد سمـ هودي ومو ىمرظ سمف اًمبوىمقن قمغم مو 

ذيمر؛ ومرأيً اًمؼقل سمجقازهو واحلول مو ذيمر اًمسوئؾ هق احلّؼ اًمٍميح وموذا سمعد 

احلّؼ إّٓ اًمضَلل , وٓ وضمف طمقـلٍذ ًمؾؼوئؾلم سمؿـعفو هتديدهؿ وموقمؾقفو سموًمعؼوب. ويو 

 (1)اًمزمون اعمعؽقس احلول؛ ومنّن اًمتوريملم ًمؾػرائض واعمتفووكلم يمثػمقمجبو مـ هذا 

وهق أطمّؼ أن هيددوا وأن يؼوم قمؾقفؿ طمّد اهلل رم شمريمفو وًمؽـ مل كر مـ ىموم 

سمتفديدهؿ سموًمعؼوب ومضَل قمـ إىمومي احلّد اًمنمقمل ومقفؿ, ومَل طمقل وٓ ىمقة إّٓ سموهلل 

مقر عمو ومقف مـ اًمصوًمح اًمعوم ٕهؾ ؼ وٓة إقومّ اًمعكّم اًمعظقؿ , وكسلًمف شمعومم أن ي

 اإلؾمَلم سمجوه ظمػم إكوم ؾمقدكو حمؿد قمؾقف وقمغم أًمف أومضؾ اًمصَلة واًمسَلم. 

يمتبف اًمػؼػم حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل قمػو اهلل قمـف رم         

 هـ . 1034ذي احلجي احلرم ؾمـي 11

                                                 

( مـ إطمقال اعمحزكي اًمتل كؼشً رم اًمبَلد رم إيوم إظمػمة وسملم احلؽوم اًمتفوون سمؽمك 1) 

اًمصَلة اعمؽتقسمي سمؾ اًمتحوهر مـ سمعض شموريمقفو سمحؽامء رم احلؽؿ قمؾقفؿ سموؾمتحَلهلؿ شمريمفو أو 

ـفل قمـ شمرك إكؽور وضمقب احلّد قمغم شمريمفو يمؼقهلؿ مثَل: ضمحقد وضمقهبو أو إكؽور وضمقب اًم

اًمصَلة مـ متعؾؼوت احلريي أو قمغم ؾمبقؾ اًمتفّحؿ طمقـام يؼول ًمؾتورك هلو: ىمؿ صّؾ , ومقجقى: أكً 

ىمدك شمصكم يؽػل ذًمؽ ممو جيى سموٕىمؾ شمبقلم احلؽؿ اًمنمقمل هلمٓء اًمتوريملم اجلوطمديـ وشمذر سمام 

ؾؼ كسوءهؿ وٓ يصح كؽوطمفؿ ويؿـعقم مـ اًمدومـ رم مؼوسمر يؽمشمى قمغم ًمؽ مـ ردة همٓء , ومتط

اعمسؾؿلم وٓ يغسؾقن وٓ يصغم قمؾقفؿ وٓيرصمقن وٓ يقرصمقن وًمقسً وٓيي رشقمقي رم شمزويٍ 

سمـوشمف ويمذا شمـتػل قمـفؿ اًمقٓيوت قمودمقا يمذًمؽ اهـ مـ شمعؾقؼ قمغم اًمرؾموًمي اعمقؾمقمي سمرومع 

       )سموومضؾ(د سمؽػم اهـ آقمؽماض اعمـؼقض ًمؾعَلمي اعمرطمقم ؾمومل ؾمعق
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حمؿد بن مصطػى بن الشقخ أيب فقّم ييل صورة مو رّد به السقد حس  بن 

بؽر بن شوإ ومو رّدت به هقئي العؾّمء ببـدر ادؽال عذ جواب السقد العالمي عبد 

  : الرمحن بن عبقد اهلل السؼوف أكف الذكر

*** 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ         

ال وسمعد, ومؼد اـّمؾعً قمغم مويمتبف اًمسقد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل قمغم اًمسم        

اًمذي رومع إًمقف طمقل مو ىمقؾ قمـ اًمصَلة اعمحددة اعمعروومي سمصَلة اًمؼماءة, وىمد طموول 

اًمسقلي اعمرضة سموًمديـ, واًمتل رضرهو أقمظؿ  (1)اعمذيمقر رم يمتوسمف طمّؾ ومعؾ شمؾؽ اًمبدقمي

 مـ رضر يمثػم مـ اًمؽبوئر. 

ٍّ سمف وشمعؼبف إفمفور سمطَلكف          ىمول:  ,وهو كحـ كقرد ظمَلصي مو ىمول ومو اطمت

ي اعمـع إّن قمؾي اًمتحريؿ هل زقمؿ وموقمؾقفو أمو شمؽػر صؾقات اًمعوم. ىمول: هذه قمؾّ         

 ومنذا اكتػً اًمعؾي اكتػك اعمعؾقل, ومتك يموكقا يـقون هبو  اًمؼضوء ادمف احلّؾ مطؾؼو. 

 وكؼقل:         

إّن مو زقمؿف مـ طمٍم قمؾي اًمتحريؿ واعمـع رم زقمؿ أو اقمتؼود شمؽػػمهو ًمصؾقات         

؛ ومؿـفو: مو ذيمره وهق اًمسبى , وًمؽـ قمؾؾ اعمـع واًمتحريؿ يمثػمةاًمعوم ومؾقس يمام ىمول

ّٓ  اًمداومع ًمػوقمؾقفواًمقطمقد   ومؾامذا شمػعؾ.  قمغم ومعؾفو , وإ

ومـفو: قمدم منموقمقتفو رم اًمديـ ومفل سمؽقػقتفو اعمعروومي ووىمتفو اعمحددة         

ي مضورة ٕصقل اًمديـ اعمخصقص إرشاع ومريضي مسـقكي رم ديـ اهلل مبتدقمي حمدصم

من أحدث ىف أمركو هذا مو لقس مـه »: ملسو هيلع هللا ىلصومؼوصده ووموقمؾف آصمؿ. ىمول رؾمقل اهلل 

                                                 

( اقمؾؿ أّن اًمبدقمي اعمـفل قمـفو هل مو ظموًمػً اًمؽتوب واًمسـي ٓ مطؾؼو, وإّٓ.. ومفل شمعؽميف 1)

  )سموومضؾ(اخلؿسي يمام كؼؾف اًمػؼفوء قمـ اسمـ قمبد اًمسَلم وأىمّروه اهـ 
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وموًمصَلة اعمنموقمي رم اإلؾمَلم ىمسامن ومرض وكػؾ ويػعؾ يمؾذ مـفام  (1)« ٌففو ردّ 

. وهذه اًمصَلة ظمورضمي مـ يمَل اًمؼسؿلم ؛ ء ومقام يطؾى ومقف اًمؼضوء مـ اًمـػؾىمضوء وأدا

طمؽومف  و. عمخوًمػتفوٕ 

ظمر مجعي مـ رمضون ٓ يؿؽـ اًمتؼدم آومـفو: ختصقصفو سمقىمً حمدود ومفق          

وٓ اًمتلظمر قمـف سمحول مـ إطمقال , وهذا اًمتخصقص ٓ أصؾ ًمف رشقمو اًمبتي , سمؾ 

مـفل قمـف يمام رم احلديٌ , وهؾ سمعد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ منمع آظمر؟! 

 اًمؾفؿ ٓ . 

ودهو وسمطَلمو واًمتؾبس سمعبودة سموـمؾي طمرام ممـقع ذًمؽ أّن ومـفو: قمدم اكعؼ        

اإلموم يمّم وموقمؾقفو وأهمؾبقي اًمذيـ يصؾقن معف هموًمبو اًمـوس حموومظلم قمغم اًمصؾقات 

ومـ اًمذيـ ٓ يتسوهؾقن سمتلظمػم اًمػقائً قمـ اًمقىمً اعمنموع ىمضوؤهو ومقف إذا وموهتؿ 

ٓ وموئً قمؾقفؿ ممـقع ؛  يشء ؛ ومدظمقهلؿ رم هذه اًمصَلة سمـقي اًمؼضوء واحلول أّكف

كعؼودهو وطمقـلٍذ ومؼؾبفؿ هبو حمّرم ًمبطَلمو , وأّمو اًمعقام اًمذيـ يتسوهؾقن ا مًمعد

 سموًمصَلة ومَل ؿمّؽ أّمؿ يصّؾقمو سمـقي آؾمتغـوء قمـ اًمصَلة اًمػوئتي . 

ومـ هـو يعؾؿ سمطَلن مو ىموًمف اًمسقد قمبد اًمرمحـ مـ طمٍم اًمتحريؿ واعمـع رم         

؛ همػم صحقح« اًمتحػي»حٍم رم قمبورة شمؽػػم صؾقات اًمعوم, ومو قمزاه اعمقمؾي اقمتؼود 

 ومنّن اًمشقخ اسمـ طمجر مل حيٍم قمّؾي اًمتحريؿ يمام ىمول اًمسقد قمبد اًمرمحـ . 

صمّؿ  «أّّنم متى كوكوا يـوون هبو الؼضوء اّّته احلّل »: ومـف يعؾؿ أيضو سمطَلن ىمقًمف        

وىمقل اًمؼويض: ًمق  :«اإليعوب»ىمول سمعد أن طمؽك كؼؾ اجلؿؾ قمـ اًمشقسمري قمـ 

إمم أن ىمول: ومنّكف ٓ يغػّم قمغم آطمتجوج « اإليعوب»ىمه وموئتف قمغم اًمشّؽ ومـوىمشي 

أّوهلو: أّن اًمغزي شمريمفو قمغم إـمَلىمفو وهق مـ  هبو ًمصَلة اًمؼماءة وذًمؽ ًمقضمقهٍ 

                                                 

  ( رواه اًمبخوري ومسؾؿ . 1)
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أرايملم اًمعؾؿ ويمػك سمف طمّجي وكؼقل: إّن يمَلم اًمغزي ًمقس رم صَلة اًمؼماءة وإّكام 

مف رم مطؾؼ اًمؼضوء, وهمريى مـ اًمسقد قمبد اًمرمحـ أن يؿّقه إمم هذا احلّد يمَل

 ومققهؿ اًمعومي احلّؼ رم ىموًمى اًمبوـمؾ, صمّؿ ىمول:  

صموكقفو: أّي صَلة شمسؾؿ مـ اخلَلف مع اشّمسوع ؿمّؼتف ومقفو سملم اعمذاهى ٓ ؾمّقام         

هذه اجلؿؾي ؛ ومنن  سملم اًمشوومعل وأيب طمـقػي ٓ أدري موذا يريد اًمسقد قمبد اًمرمحـ مـ

يمون يريد مـفو أّن صَلة اًمبدقمي صَلة اًمؼماءة مـ اًمصؾقات اعمختؾػ ومقفو ومؼد ؿمّط 

سمعقدا وأسمعد يمثػما وشمـّؽى قمـ اًمٍماط اًمسقي , وإن يمون يريد وىمققمفو ىمضوء قمـ 

اعمختؾػ ذم صّحتف مـ اًمصَلة ومفذا مل يؼؾف أطمد أطمد مـ محؾي اًمنميعي ورضمول 

 قمؿ ذًمؽ ومؾققّضحف ًمـو رم أّي ؾمػر هؿ. صمّؿ ىمول: اًمػؼف اإلؾمَلمل , ومـ ز

أي ؿمخص يؽقن قمغم يؼلم مـ صّحي صؾقاشمف اًمؼريبي ومضَل قماّم ؾمبؼ  :صموًمثفو        

ٍّ هبذا أيضو عمنموقمقي صَلة اًمؼماءة , وهؾ يؽقن ذًمؽ  ًمف مـ ؾموًمػ اًمعؿر اطمت

ضَل ومقه أّكف ٓ يّتػؼ مع اًمعؼؾ اًمسطحل ػطمّجي ومقام كحـ سمصدده , ويؽػل رم ؾم

 قمـ اًمعؼؾ اًمسؾقؿ أو اًمـؼؾ اًمػؼفل ومفق ؾموىمط يموًمذي ىمبؾف. صمّؿ ىمول: 

أّن اًمتـظػم ٓ يرّد اعمـؼقل ؛ وموعمؼتضقوت مقضمقدة واعمقاكع مػؼقدة خيّقؾ : راسمعفو        

ًمؾؼوريء هـو أّن هـوك كؼَل قمـ منموقمقي صَلء اًمؼماءة وأّن اًمتـظػم اًمذي يشػم إًمقف 

مـ اعمغوًمطي واإلهيوم رم اًمتعبػم ؛ إذ اًمقاىمع أن ٓ كؼؾ قمـ ٓ يرّد ذًمؽ اًمـؼؾ , وهذا 

مشققمقي صَلة اًمؼماءة وٓشمـظػم طمقهلو . صمّؿ ىمول: وسموٕظمّص إذا ىموم ىمبؾ اًمصَلة مـ 

يػفؿفؿ إيوهو ويميّمد هلؿ أّمو ٓ يغـل قمـ شمرك يشء مـ اًمصؾقات واًمتفوون هبو اهـ 

ة وقمـد إرادة اًمدظمقل ومقفو مـ يػفؿ يمَلمف هـو يػقد أّكف إذا ىموم ىمبؾ ومعؾ هذه اًمصَل

وموقمؾقفو أّمو ٓ شمػقد قمـ شمرك يشء مـ اًمصؾقات أّكف قمـدئٍذ حيّؾ ومعؾفو , وهذا يمَلم 

يـؼض سمعضف سمعضو , وإذا يمون ٓ يغـل قمـ يشء مـ اًمػقائً وملّي صَلة هذه 
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 طمقـلٍذ إذًا ومام هل إّٓ ومريضي ؾمـقيي ومرضً رم ديـ اهلل مل يـزل اهلل هبو مـ ؾمؾطون

ومو هل إّٓ سمدقمي حمّرمي أطمدصمً رم رشيعي حمؿد سمـ قمبد اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صمّؿ 

ف مصطػك اعمحضور مـ ؿّ ىمول: ومقتؿّؽـ إذًا مو أظمؼم سمف إخ قمؾقي اعمحضور قمـ قم

ًَ اًم ِذي َيـَْفكاؾمتشفوده رم اعمقضقع سمؼقًمف ضمّؾ ذيمره ﴿  ﴾ *قَمبًْدا إَِذا َصغم  *َأَرَأْي

ة اًمؼماءة وحمورسمي أهؾ شمريؿ ومـ اًمـصقص اًمٍمحيي اعمعتؿدة وأىمقل: صَل        

أمومؽ اًمبوـمؾ اعمزّيػ, وأّمو مويمتبف سمعض اًمشققخ  (1)يتجغّم ًمؽ احلّؼ عممّيديف وكجسل

مـ اًمؾغط واخلبط واحلقض رم اًمقىمقع رم اًمسبى ومؽمضّمح احلؽؿ ومقام ىموًمف إمم قمؼؾف , 

ـِ اًمـ وسِ َواًْمَؽوفمِِؿلَم اًْمغَ ويمػوكو ىمقل اهلل شمعومم ﴿ *﴾ اًمؾفّؿ أركو احلّؼ ْقَظ َواًْمَعووملَِم قَم

, وأركو اًمبوـمؾ سموـمَل وأقمـّو قمغم رومضف واضمتـوسمف وصغّم ووّمؼـو ًمؼبقًمف واشّمبوقمفطمّؼو و

 اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ . 

 .  (4)يب سمؽر سمـ ؾمومل أيمتبف طمسلم سمـ حمؿد سمـ مصطػك سمـ اًمشقخ         

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  اًمصَلسمي واًمغؾظمـ  (1)

يمقر رضمع قمـ ىمقًمف ذًمؽ وكدم قمغم مو يمتبف مـ إكؽوره اقمؽماض ( سمؾغـل اّن اًمسقد طمسلم اعمذ4)

 )سموومضؾ(عمصكّم صَلة اًمؼماءة واهلل اقمؾؿ اهـ 
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فقّم ييل التليقدات وادصودفوت من هقئي العؾّمء بودؽال عذ مو كتبه السقد حس          

                                                                                                                                                                                                                        :  بن حمؿد ادشور إلقه أعاله

*** 

 احلؿد هلل طمّؼ محده واًمصَلة واًمسَلم قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحبف .         

وسمعد, ومؼد رأيً مو يمتبف اًمػوضؾ اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد سمـ مصطػك سمـ         

اًمصَلة اعمسامة : صَلة اًمؼماءة اًمتل اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل رم هذه اًمرؾموًمي طمقل 

شمػعؾ رم آظمر مجعي مـ رمضون ومقضمدت أّن مو ىموًمف هق احلّؼ واًمصقاب اًمذي جيى 

قمغم اعمممـ اًمصودق رم إيامكف أن خيضع ًمف وأن يتؾّؼوه سموًمؼبقل , واًمذي جيى قمغم 

يمؿـع ؾموئر اعمـؽرات سمؾ أومم وٓة إمقر شمـػقذه سمؿـع وموقمكم شمؾؽ اًمصَلة مـفو 

؛ ّٕن وموقمؾ اعمعصقي يػعؾفو وهق يعتؼد أّمو معصقي ومػمضمك أّكف يؽميمفو ويتقب . ومـف

أّمو وموقمكم هذه اًمصَلة ومقػعؾفو وهق يعتؼد أّكف مثوب قمؾقفو واًمقاىمع أّكف آصمؿ, ومتك 

يتقب زد قمغم ذًمؽ أّن رضرهو رم اًمديـ ظمطػم وقمظقؿ ضمّدًا طمقٌ شممّدي إمم شمعطقؾ 

أّمو شمغـل قمـفو ًمؾعؿر واًمعوم رم هذا مـ اًمرضر وشمرك ومريضي اًمصؾقات يمام يعتؼد 

 قمغم اًمديـ مو يـؽره إّٓ معوكد خمذوع أو معزور . 

هذا وكسلل اهلل اًمتقومقؼ ٓشّمبوع ؾمـي ؾمّقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمّؾؿ وشمرك         

 اًمبدع واعمحدصموت وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ . 

 سمؽػم . ىمول ذًمؽ قمبد اهلل سمـ قمقض

*** 
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

صَلة اًمؼماءة طمدث رم اًمديـ وسمدقمي مضّؾي خموًمػي ًمتعوًمقؿف ودؾمقسي ظمبقثي مـ         

قمدو مؽقد اإلؾمَلم وأشمبوقمف, وىمّدمفو رم ذًمؽ اعمظفر اعمغزي اخلَلف صَلة اًمؼماءة 

طؾؼ إمم يمثػم أي أّمو شمسؼط قمـ وموقمؾقفو مو؛ ومنّكف مـ صَلة اًمعوم وشمؼميء ذّمتف وموك

مـ إظمقور واًمعومي ومجفقر اًمـوس رم إهمؾى يتؾّؼك هذا إمر سموًمؼبقل مـ همػم 

ـّ واًمرهمبي رم اخلػم , ويغػؾقن قماّم اكطقى قمؾقف  درس وٓ متحقص سمداومع طمسـ اًمظ

مـ رش وؾمقء قموىمبتف, صَلة اًمؼماءة رشع قمبودة مل يلذن اهلل سمنمقمفو مـ ىمول 

اهلل وؾمـي رؾمقًمف أو يؼّدم ًمـو اًمـؼؾ اًمصحقح مـ  سمؿنموقمقتفو ومؾقلشمـو سمدًمقؾ مـ

أقمَلم اًمػؼف اًمذيـ يرضمع اًمـوس إمم أىمقاهلؿ ؛ ومنذا أقمقزه يمّؾ ذًمؽ ومؾػمضمع احلّؼ 

وًمقعد إمم كصوسمف وومقام يمتبف اًمػوضؾ طمسلم سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل مـ 

 أىمقال اًمػؼفوء مو يغـل قمـ اإلـموًمي , واهلل وزّم اًمتقومقؼ . 

 د سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمعقد سموضمـقدحمؿ

*** 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ 

ومعؾ صَلة اخلؿس سمعد صَلة آظمر مجعي مـ رمضون سمزقمؿ أّمو شمؽّػر قمـ         

قه مـ صَلة اًمعوم , وأّكك هذه صَلة اًمعؿر ومعؾ هذه اًمصَلة قمغم شمُ ق  وموقمؾقفو مو ومَ 

ًمديـ رم يشء ٓ كجد هذه اًمصقرة وهبذا اًمؼصد ورم ذًمؽ اًمقىمً سموًمذات ًمقس مـ ا

ًمف أصَل مـ يمتوب وٓ ؾمـدا مـ ؾمـي , ومو يمون يمذًمؽ ومفق سمدقمي ويمّؾ سمدقمي ضَلًمي 

ويمّؾ ضَلًمي رم اًمـور , وىمد شمعّرض اًمعؾامء رم يمتبفؿ هلذه اًمصَلة اًمتل يطؾؼ قمؾقفو 

اؾمؿ صَلة اًمؼماءة وسمّقـقا أّمو سمدقمي ودظمقؾي رم اًمديـ ورّصطمقا سمتحريؿفو , وىمد 

وسمي اًمسقد اًمػوضؾ طمسلم سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل رم اـّمؾعً قمغم يمت
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اعمقضقع أورد سمعضو مـ كصقص اًمعؾامء سمام أراه يموومقو عمـ يـشد احلّؼ ويبغك 

 ىموًمف حمػقظ سمـ ؾمعقد اعمصكّم . , اًمصقاب

*** 
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 ومقام يكم:        

الؽتوبي ادـسوب إىل السقد صورة رّد تعؼقى من عؾّمء حرضموت الداخل عذ         

حس  بن حمؿد بن الشقخ أيب بؽر بن شوإ ادذكور آكػو ادعسض عذ جواب 

 العالمي السقد عبد الرمحن بن عبقد اهلل .

*** 

 أّمو سمعد, محد اهلل واًمصَلة واًمسَلم قمغم ؾمقدكو رؾمقل اهلل حمؿد وآًمف وصحبف.         

ـ صػحوت اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد سمـ ومؼد اـمؾعً قمغم مو يمتبف وؾمقده م        

ّز وهيشمف قمصطػك سمـ اًمشقخ سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمومل وطموول ومقف أن يػؾؼ احلجر سمؼ

 اجلبؾ سمطػقػف وسمسوسمؼ اًمػرؾمون سملشموكف : 

ـّ أّن أشموكفـــــــــــرايم  رهون شمسوسمؼ اًمػرؾموكوـــــــــــيقم اًم ى إشمون وفم

ضمر سمـػسف رم مضقؼ هذا اعموزق إن يمشػ ومام قمدا سمصـقعف هذا , وىمد شمعّرض ًمؾز        

 قمـ ضمفوًمف وقمامئف سمؿصودر هذا اعمبحٌ ومقارده , وهلل دّر اًمؼوئؾ : 

 ػمه مـف مو ٓ يرىــــــــــــــــرأى هم ـ ضمفؾً ىمدر كػسفــــــــــــــوم

ًمؼد مـّتف كػسف اًمعزور أن يـؼض مو يمتبف اًمعَلمي اجلؾقؾ مػتل طمرضمقت         

محـ سمـ قمبقد اهلل طمقل صَلة اخلؿسي اًمػروض آظمر مجعي مـ رمضون اًمسقد قمبد اًمر

 سمـّقي اًمؼضوء سمؽَلم ؾموىمط سمذاشمف, وًمؽـ ٓ سملس سمزيودة شمػوهؿ مو يمتى:

أّوٓ : زقمؿ أّن قمؾؾ اعمـع مـ شمؾؽ اًمصَلة واًمتحريؿ يمثػمة و صمّؿ ىمول : مـفو         

قػ يؼقل أّمو موذيمره وهق اًمسبى اًمقطمقد, ومفذا شمـوىمض ىمبقح وشمغوسمـ رصيح يم

يمثػمة . صمّؿ يؼقل اًمسبى اًمقطمقد , ومفؾ يعؼؾ صبّل ومضَل قمـ قموىمؾ أّن اًمقطمقد يمثػم 

 أّن هذا ًمؾتـوىمض اًمػوضح واًمغؾط اًمقاضح. 
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وىمقًمف رم وصػ ذًمؽ اًمسبى: إّكام هق اًمداومع ًمػوقمؾقفو قمغم ومعؾفو يمَلم ٓ         

وموقمؾقفو مـ يمقن ذًمؽ  يعّقل قمؾقفو, وٓ يؾتػً إًمقف ؛ إذ ٓ اـمَلع ًمف قمغم كقوت

اًمزقمؿ هق اًمداومع ًمػوقمؾقفو قمغم ومعؾفو, وٓ ؾمقام أّن اًمقاىمع واعمـودى سمف طملم إىمومتفو 

 يمقمو ىمضوء يمام ضموء رم اًمسمال وقمؾقف.

ومؼقًمف : اًمداومع ًمػوقمؾقفو قمغم ومعؾفو حتّؽؿ رم اًمـقوت واعمؼوصد سمَل دًمقؾ ؛ ومَل         

ذيمرهو إّكام هل مـ قمـديوشمف ومـ شمؾؼوئقوشمف مل يعتؼد سمف مطؾؼو , أّمو سمؼقي اًمعؾؾ اًمتل 

يقرد ومقف ؿمقلو مـ اًمـؼؾ قمّؿـ يقصمؼ سمف , وًمذًمؽ ومفل مردودة قمؾقف؛ ومنن يمون قمـده 

كؼؾ سمام ذيمره ومقبديف ويؽػل رم منموقمقي هذه اًمصَلة ىمقًمف قمؾقف اًمصَلة واًمسَلم 

يتؼّرب سمف  أي أّمو ظمػم يشء وضعف اهلل« موضوع فوشتؽثر مـفو أو أقّل  خرالصالة »

اًمعبد إمم رسّمف قمّز وضمّؾ . وىمد اؾمتدّل هبذا احلديٌ عمنموقمقي صَلة اًمرهموئى : 

رم هذه « إيضوطمف»اإلموم اسمـ اًمصَلح ويمػك سمف طمّجًي , وىمد أورد اًمـورشي رم 

أّن من »اًمصَلة سمخصقصفو أصمرا قمـ ؾمّقدكو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق 

وموًمصَلة قمغم هذه اًمؽقػقي ضموئزة رشقمو « اخلؾل صالهو كوكً جزا دو ىف صالته من

صّح احلديٌ أّوٓ يمام ىمول ذًمؽ اًمعَلمتون اًمشؼمامؾيس ومؼد ذيمر أّكف يصح سمام دّل 

قمؾقف احلديٌ اًمضعقػ رم ومضوئؾ إقمامل وإن مل يصّح سمنمط أن ٓ خيوًمػ مو شمؼّرر 

عؿؾ سمف , رم اًمنمع وأن ٓ يشتّد ضعػف ؛ ومقعؿؾ سمؿؼتضوه وٓ يعتؼد ؾمـقي ذًمؽ اًم

ومع ذًمؽ يرضمك اًمعومؾ طمصقل مو آمؾف ورضموه مـ ؾمعي يمرم اهلل ؾمبى مو دّل قمؾقف 

 ذًمؽ احلديٌ . 

أّن من »وىمد كؼؾ اًمشقخ اسمـ طمجر اهلقتؿل أّكف ورد رم طمديٌ صحقح مو معـوه         

يؽن ذلك احلديٌ  عؿل بوحلديٌ ضومعو فقّم دّل عؾقه من الثواب أعطقه وإن إ

 اهـ . « صحقحو
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وىمد صغم هذه اًمصَلة مجوقمي مـ إئّؿي اًمبورقملم رم قمؾؿل اًمظوهر واًمبوـمـ         

احلبٌم واإلموم أمحد بن زين واًمعَلمي احلبقى  كولػخر الشقخ أيب بؽر بن شوإ

اًمعطوس وهمػمهؿ  أمحد بن حسنواًمعَلمي اعمحؼؼ  عؿر بن زين بن شؿقطاحلبقى 

عبد اإلموم احلّجي احلبقى  -يمام يليت-مـ قمؾامء اًمقؿـ وطمرضمقت وأمر هبو وأىمّرهو 

قمَلمي »اًمذي  يمون يؾؼبف اًمؼطى احلبقى قمبد اهلل احلداد سمـ  الرمحن بن عبد اهلل بؾػؼقه

وكوهقؽ سمف وسمؿـ شمؼّدم « واهلل مو ىف إكوان مثل عبد الرمحن»ويؼقل ومقف: « , اًمدكقو

ذيـ ًمؾـوس هبؿ ذيمرهؿ مـ أئّؿي اًمديـ واًمعؾامء اًمقرقملم رم قمصقر اًمعؾؿ واًمديـ اًم

وهؿ أهؾ آىمتداء وطمجٍ اهلل رم –أؾمقة , وإذا مل شمؼٍم هبؿ وسملمثوهلؿ احلّجي 

 ومبؿـ شمؼقم احلّجي ؟!  -أرضف

: هؽذا زاقمؿلم أّمو شمؽّػر «اًمتحػي»رم : أّن قمبورة اًمشقخ اسمـ طمجر ثوكقو        

؛ مبلّم ًمؾفقلي (1). ومؼقًمف: زاقمؿلم : طمول , ورم اعمتقن أّن احلولؾقات اًمعوم أو اًمعؿرص

ومنذا ىمؾً: ضموء زيد رايمبو ٓ يػفؿ مـف سمحول أّكف ضموء همػم رايمى , صمّؿ احلول وصػ 

 «: اخلَلصي»سمشفودة ىمقل 

 مػفؿ رم طمول يمـ ومردا أذهى * واحلول وصػ ومضؾي مـتصى 

واًمصػك هل اًمثوًمثي مـ اعمخصصوت رم متـ اجلؿع , وموًمتحريؿ ظموص سمحول         

بلّم ومسود ىمقًمف: إّن اسمـ طمجر مل حيٍم قمّؾي اًمتحريؿ ؛ إذ ىمد زقمؿ اًمتؽػػم , ومـف يت

ظمّصصتف سمحوًمي اًمزقمؿ ؛ ومَل حيتؿؾ اًمتحريؿ همػم شمؾؽ احلوًمي , وًمؽـ رطمؿ اهلل أسمو 

 ـمّقى طمقٌ يؼقل: 

 قمـ همّقف وظمطوب مـ ٓ يػفؿ   * ومـ اًمبؾقي قمـد مـ ٓ يرقمقي 

                                                 

أّن احلول ىمقد رم قمومؾفو مبلّم هلقلي صوطمبفو , ومؾفذا ذيمروا أّكف مـ كذر ( اعمؼرر أيضو قمـد اًمـحوة 1)

 .       )سموومضؾ(اهـ  أن يعتؽػ صوئام أو يصقم معتؽػو أّكف جيى قمؾقف آقمتؽوف واًمصقم معو
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مو جودلـي عوإ إّٓ غؾبته , وٓ » ويروى قمـ اإلموم قمكم يمرم اهلل وضمفف أّكف ىمول :       

جوهل إّٓ وغؾبـي, وٓ حقؾي فقؿن يتؽّؾم من رأشه بال بصرة من العؾم وٓ كور 

 « . من اهلدايي

صموًمثو: ىمقًمف: دظمقهلؿ رم هذه اًمصَلة سمـقي اًمؼضوء واحلول أن ٓ وموئً قمؾقفؿ ..         

و ؛ ّٕن سموًمتؽرير حيصؾ ممـقع يرده مو كؼؾف اعمػتل قمـ اجلؿؾ : وٓ سملس سمنقمودهت

 اًمػفؿ طمّتك ًمؾحؿػم , قمبورة اجلؿؾ : 

( ىمول اًمؼويض : ًمق ىمه وموئتي قمغم اًمشّؽ وموعمرضمّق مـ اهلل شمعومم أن جيؼم هلو فرع)        

ظمؾَل رم اًمػرائض أو حيسبفو ًمف كػًَل. وؾمؿعً سمعض أصحوب سمـل قموصؿ يؼقل: 

صموكقو اهـ . ىمول اًمغزي : وهل إّكف ىمه صؾقات قمؿره يمّؾفو , وىمد اؾمتلكػ ىمضوءهو 

 « . إيعوب»وموئدة ضمؾقؾي قمزيزة قمديؿي اًمـؼؾ اهـ 

صمّؿ كظر ومقف سمامررة اعمػتل رم ضمقاسمف ومل يؼدر اعمعؽمض قمغم كؼض يشء مـف ومَل         

طموضمي ًمإلـموًمي , وهمويي إمر: أن شمؽقن اعمسلًمي ظمَلومقي , وىمد ىمول اسمـ طمجر رم 

ومَل جيقز  شمؽى مـ يرى إسموطمتف سمتؼؾقد صحقحومثؾف همػمه : أّمو مـ ار« حتػتف»

 اإلكؽور قمؾقف . 

وًمؽـ اعمعؽمض هذا يؼقل سمخَلف مو ىموًمف اًمػؼفوء طمسى مو رأيً قمبورة         

وًمقس اًمعومل جيفؾ طمؽؿ مو « اًمتحػي»واًمذي يـطبؼ قمؾقف إّكام هق ىمقل « اًمتحػي»

وع ومو هق اإلمجوع  ومو رآه أن يـؽره طمّتك خيؼمه قمومل أّكف جمؿع قمؾقف , ومـ أيـ اإلمج

هق طمؽؿ اإلمجوع وهؾ وىمع اإلمجوع ؟ يمّؾفو مسوئؾ ٓ يعرف هذا اعمعؽمض مـ 

أـمراومفو ؿمقلو مع ىمرهبو وشمػصقؾفو رم اعمتقن ومضَل قمـ اعمطّقٓت , وهلل دّر اًمنمف 

 اسمـ اًمػورض إذ يؼقل : 

 قمغم ىمدم قمـ طمّظفو مو ختّؾً  * ومؼؿً مؼومو طمّط ىمدرك دوكف
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ىمقًمف : مو ىموًمف اًمغزي ًمقس رم صَلة اًمؼماءة , إّكام يمَلمف رم مطؾؼ اًمؼضوء ؛  أّمو        

ظمر مجعي مـ رمضون ؾمبع قمنم ريمعي سمـقي آومػمّده مو كؼؾف هق قمـ اعموًمبوري مـ ىمقًمف: 

ىمضوء اًمصؾقات اخلؿس إًمخ ومفذا رصيح رم أّمو هل وًمؽـ اًمرضمؾ هيدف سمام ٓ 

 يعرف . 

 ًمق ىمقؾ: هوشمقا طمؼؼقا.. مل حيؼؼقا  و * يؼقًمقن أىمقآ وٓ يػفؿقمو 

ومؿـ يـؼض يمَلمف سمـػسف وهيدم سمـوءه مـ أؾّمف وٓ يؾتػً إًمقف وٓ يعّقل إًمقف .         

وسموٕظمّص إذا ىموم ىمبؾ اًمصَلة : »ىمض رم يشء مو زقمؿف رم ىمقل اعمػتلوهذا هق اًمتـو

نّن دقمقاه وم« ؿفؿ إّيوهو أّمو ٓ شمغـل قمـ يشء مـ اًمصؾقات واًمتفوون هبوػفّ يمـ 

ومغوًمطتف سملّن هذا يمَلم يـؼض سمعضف سمعضو مردودة سملّن يمَلم اعمػتل فموهر رم أّن 

اعمراد أن يؼقم مـ يػفؿ اًمعقام اًمذيـ رسّمام اقمتؼدوا أّمو شمؽّػر قمـفؿ ؿمقلو مـ 

اًمصؾقات ومقٍّمح هلؿ سملّن هذه اًمصَلة ٓ شمؽّػر ٕطمد ؿمقلو وٓ دمقز ًمف أصَل شمرك 

ن هبو , وإّكام هل ىمضء عمو قمسوه أن يؽقن قمؾقف ممو كسقف يشء مـ اًمصؾقات واًمتفوو

أو صَلة سمَل وضقء كسقوكو أو كيس عمعي مثَل ومل يتذيّمر طمّتك موت أو طمـق ذًمؽ مـ 

.. ومـػؾ مطؾؼ ومفذا  ّٓ مقضمبوت اًمؼضوء ومفل ىمضوء قماّم سمون قمؾقف رم كػس اًمألمر , وإ

اومؼ قمؾقف اًمغزي مـ أّكف ًمق ٓ يعّد شمـوىمضو مع مو ىمّرره اعمػتل وكؼؾف قمـ اًمؼويض وو

ىمه ومقائً قمغم اًمشّؽ وموعمرضمّق مـ اهلل أن جيؼم هبو ظمؾَل رم اًمػرائض أو حيسبفو ًمف 

 كػَل يمام شمؼّدم كؼؾف , وطمقـلذس ومليـ مو زقمؿف اعمعؽمض سملّكف يـؼض سمعضف سمعضو . 

قام كعؿ, إذا يمون اعمعؽمض أصؾحف اهلل ٓ يػفؿ مـ يمَلم اعمػتل إّٓ مو ذيمره وم        

 سمق اًمطّقى : أأوموشمف إّٓ مو ىموًمف 

ًٓ صحقًحو ِؼْقمِ  َوَكااااااْم ِمْن عوئى  قو  وآفوُته ِمااااااااااَن الػْفِم السَّ
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غم أّن اقمتؼود اًمعومي ؿمقلو ٓ يعتؼده اخلوصي ٓ يؽقن ؾمببو ًمتحريؿف قمغم قم        

هؿ وؾمقء اخلوصي؛ ومنّمؿ إذا ومفؿقا ظمَلف مو يػفؿف اخلوصي.. يمون ذًمؽ ًمتؼصػم

ور إًمقف ؿمومفؿفؿ, ومطريؼتفؿ: أن يسلًمقا ويتػّفؿقا, وقمغم اخلوصي إرؿمودهؿ يمام أ

 اعمػتل إمم مثؾ هذا ًمغػّمكو أوضوقمو رشقمقي يمثػمة . 

وممو يمصّمر مـ قمؿؾ سمعض أهؾ شمريؿ ممو جيري رم واد واطمد مع مو كؼؾف اجلؿؾ          

قفؿ اًمشقخ سموؾمقدان وميـ يؼقل ل محطقط اًمذآأّن أطمد ومؼفوء أرسة اًمسودة آل سمؾػؼقف 

قمكم سمؾػؼقف اسمـ قمّؿ  ـوهمػمه : إّمؿ ضمػـي اًمعؾؿ وهق احلبقى اًمػؼقف اًمعَلمي حمؿد سم

اإلموم احلبقى قمبد اهلل سمـ طمسلم سمؾػؼقف اًمذي ؿمّبفف سمعض قمؾامء اًمقؿـ سموسمـ طمجر 

ومـ معورصيف أّكف ىمه مجقع اًمصؾقات اًمتل صَلهو مّدة ؾمػره إمم ضموواة قمـدمو 

  سمؾدة شمريؿ وهل طمقازم شمسعي أؿمفر . قمود إمم

راسمعو: ىمقًمف : همريى مـ اًمسقد قمبد اًمرمحـ وهمػمه مـ اعمستشفديـ هبذه         

إيوت رم اعمقضقع إًمخ. ضمقاسمف: إّن اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمسبى . 

ـْ َأفْمَؾؿُ يب اًمسعقد وهمػم و رم ىمقًمف شمعومم: ﴿أوىمد ىمول اعمػرّسون يموًمبقضووي و  َوَم

ـْ َمـََع َمَسوضِمَد اهلل ِ َأْن ُيْذيَمَر ومِقَفو اؾْمُؿفُ  أّن هذا احلؽؿ قموم ًمؽّؾ مـ  [112]اًمبؼرة: ﴾ مِم 

ومعؾ ذًمؽ رم أّي مسجد يمون , أو يمون ؾمبى اًمـزول ومعؾ ـموئػي معّقـي رم مسجد 

يوت وهل وىمد اؾمتدّل هبذه ٔاخمصقص اهـ . وًمؽـ قمغم مـ شمؼرأ زسمقرك يو داود. 

﴿ ًَ طمجي اإلؾمَلم اسمـ اًمصَلح رم  [11-1]اًمعؾؼ: ﴾*قَمبًْدا إَِذا َصغم   *اًم ِذي َيـَْفك أََرأَْي

ضمزءه اًمذي أًّمػف رم صَلة اًمرهموئى رّدا قمغم قمّز اًمديـ اسمـ قمبد اًمسَلم . وموًمرضمؾ مل 

 رّد قمغم اًمعَلمي اسمـ اًمصَلح ورومع كػسف إمم ذًمؽ ّٓ وإيرّد قمغم مػتل طمرضمقت 

 ف ؛ ّٕكف إذًا إّمو ضموهؾ وإّمو يمبػم رم قملم كػسف ومؼط. احلّد يموكً جموراشمف مـ اًمسػ
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ظمومسو: مو زقمؿف مـ حمورسمي أهؾ شمريؿ هلو ٓ كصقى ًمف مـ اًمصّحي سمؾ هق         

اومؽماء وشمؼّقل قمؾقفؿ ؛ وملهؾ شمريؿ ٓ يمصّمر قمـفؿ مطؾؼو أّمؿ أضموزو اإلكؽور قمغم 

ومضَل قمـ حمورسمتفو مـع اًمـوس  بعو ًمؾؿؼّرر أّكف ٓ إكؽور رم همػم اعمجؿع قمؾقفشموموقمؾقفو 

ٓ  -أي: أهؾ شمريؿ–وهمويي إمر أّمؿ  -ؾمبحوكؽ هذا هبتون قمظقؿ –مـفو سموًمؼّقة 

يصّؾقمو عمو ىموم قمـدهؿ رم ذًمؽ يمام كؼؾ ذًمؽ قمـفؿ اًمعَلمي احلبقى قمؾقي سمـ أمحد 

وكؼؾ ًمؽ أيضو قمـفؿ احلبقى اًمعَلمي حمؿد سمـ  ,احلداد عمو ؾملؾ قمـ هذه اًمصَلة

رم رؾموًمتف اًمتل اؾمتطرد ومقفو إمم ذيمر اًمصَلة  -متع اهلل سمحقوشمف–ؼوف هودي اًمس

اعمذيمقرة , ومقؽػقـو مثوٓ واىمعقو ومقام اًمتزمف قمؾامء شمريؿ مـ قمدم اإلكؽور قمغم وموقمؾقفو 

صـقع اإلموم احلّجي اًمعَلمي احلبقى قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمؾػؼقف ؛ ومنّكف عمو ؾملؾ 

اًمعؾامء ومقفو .. أمر اًمسوئؾ سموًمتقىّمػ طمّتك  قمـ ضمقاز ومعؾ هذه اًمصَلة واظمتَلف

يسلل أطمد اًمػضَلء آل أيب وزير سمعقـوت هؾ يموكً هذه اًمصَلة يػعؾ مـ وىمً 

. ومؾاّم أضموسمف سمووزير سملّمو يموكً شمػعؾ قخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل وهؾ صَلهو هقاًمش

أوٓده سمعده سمعقـوت مـ وىمً اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل , وأّكف يمون يصّؾقفو هق و

أىمّرهو وأمر اًمسوئؾ, ويمون مـ آل أيب وزير يػعؾفو وىمول ًمف : ٓ  قمو إمم أنيصؾّ 

ختوًمػ اًمسودة آل اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل وٓ يعبل سمؽَلم اسمـ طمجر واًمـورشي 

ؽورهو أّن اًمشقخ أسمو سمؽر سمـ ؾمومل مل يصّؾفو إّٓ كو . ووضمف إطمجومف قمـ إ وهمػم

ّؼ قمـدهؿ ومقق يمّؾ قموـمػي . وطموؿمفؿ وموحل غزي أو ًمغػمه , وإٓؾسمتؼؾقد صحقح ًم

مـ اعمداهـي رم ديـ اهلل ورسّمام يمون اًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾمومل مـ اعمجتفديـ؛ ومنّكف حمّؾ 

ذًمؽ , ومتك يمون ذًمؽ يمون شمؼؾقده ضموئزا ٓ ؾمقام ًمؼد قمرف ىمقًمف : رم اعمسلًمي 

ؽ سمتػصقؾف . هذا مثول ًمصـقع متؼّدمل قمؾامء شمريؿ رم قمدم اإلكؽور قمغم وموقمكم شمؾ

اًمصَلة, ومـ صـقع متلظّمرهيؿ رم ذًمؽ أيضو مو وىمع مـ اًمعَلمي مػتل طمرضمقت 
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رم زموكف احلبقى قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اعمشفقر ؛ ومنّكف عّمو اؾمتلذكف سمعض شمَلمذشمف رم 

اًمذهوب إمم قمقـوت ًمؾصَلة اعمذيمقرة  أمره سمذًمؽ ومل يـفف , ومنيـ هذه اعمحورسمي اًمتل 

ؿ وطموؿموهؿ أن يؽقكقا ىمد مـعقا اعمصؾلم مـ قمزاهو هذا اًمؽوشمى إمم أهؾ شمري

مسوضمد اهلل سموًمؼّقة, ومفؾ هذا إّٓ اومؽماء وشمؼّقل قمؾقفؿ ومو يمػوه هذا طمّتك ومو يمػوه 

هذا طمتك اومؽمى قمغم اًمسقد حمؿد سمـ هودي اًمسؼوف سملّكف أوضح حمورسمي أهؾ شمريؿ 

سمـ هودي  ًمتؾؽ اًمصَلة رم رؾموًمتف اًمتل شمعّرض ومقفو ًمذيمرهو ؛ ومرؾموًمي احلبقى حمؿد

اًمسؼوف سملم أيديـو وًمقس ومقفو ممو ذيمره اًمؽوشمى يشء سمؾ ىمول ومقفو سمجقاز شمؾؽ 

اًمصَلة ودًّمؾ قمغم ذًمؽ مـ يمَلم اًمعؾامء سمام ٓ مزيد قمؾقف وسمسط اًمؼقل رم ذًمؽ 

سمسطو شموّمو سمحقٌ مل يبؼ ًمدى اعمـصػ أدكك ريبف رم وازهو , وىمول ومقفو سمعد أن قمّدد 

مثوًمف ؛ ومتخطقلف همٓء وأمثوهلؿ مـ أهؾ اًمعطويو  يمثػما مـ اًمؼوئؾلم سمجقازهو مو

واعمـح إّكام هل جلفؾ اعمـؽر هبؿ وطمرمومؿ وقمدم ومفؿف وضعػف وقمدم مقوٓشمف 

هبػقات ًمسوكف ؛ ومؿـ مل يؽـ ًمف كصقى مـ قمؾؿ اًمؼقم ظمقػ قمؾقفؿ ؾمقء اخلومتي اهـ 

 يمَلمف . 

 ـ .ومع ذًمؽ ومفق مـ اعمصّححلم قمغم ومتقى ؾمّقدي قمبد اًمرمح        

 وطموصؾ مو ضموء رم اًمػتقى:         

أّن صَلة اًمؼماءة سمـقي ىمضوء ومقائً ًمقس قمغم يؼلم مـفو ضموئزة يمام ىموًمف اًمؼويض         

وىمّرره اًمغزي وإكؽور مو يعتؼد اًمػوقمؾ قمغم ضمقاز سمتؼؾقد صحقح طمرام, ومنن ىمدر 

رم ض هذا سمـّص واضح ومعغم اًمعلم واًمرأس , وإّٓ ومؽَلمف مردود ؼاًمرضمؾ قمغم ك

وضمفف , وًمـ يزقمزع ـمـلم اًمذسموب ذًمؽ اجلبؾ اًمشومح اعمبـل قمغم اًمـصقص 

 اعمعتؿدة .
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ى يمَلم هذا اعمتصّدي وىمد سمؼقً هـوك أظمطوء هذا مو اىمتٍمكو قمؾقف رم شمعؼّ         

همَلط شمريمـو اًمتـبقف قمؾقفو ايمتػوء سموعمفّؿ , ويؽػل مـ اًمؼَلدة مو أطموط سموجلقد , أو

 ؾمقدكو حمؿد وآهلقصحبف وؾمؾؿ .  واهلل اقمؾؿ سموًمصقاب , وصغّم اهلل قمغم

 ػؼػم إمم اهلل ؾمومل ؾمعقد سمؽػم ؾموحمف اهلل .اًمىمول ذًمؽ وىمّرره         

*** 

 لسقد حس  ادذكور()مصودقوت من العؾّمء عذ الرّد والتعّؼى عذ ا

*** 

احلؿد هلل  وسمعد, ومؼد فمفر زم فمفقرا واضحو صّحي مو ىمّرره اًمعَلمي اًمشقخ         

طمقل مو طمووًمف اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد مـ كؼض  -يمّثر اهلل مـ أمثوًمف–ؾمومل اعمذيمقر 

مو أومتك سمف اًمعَلمي اًمسقد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل ومجزى اهلل اًمشقخ ؾمومل اعمذيمقر 

 -ووّمؼـو اهلل مجقعو–جلزاء وأهلؿ اهلل ذًمؽ اعمعؽمض اًمرضمقع إمم احلّؼ واًمصقاب ظمػم ا

عمو ومقف رضوه . ويمتبف اًمػؼػم إمم اهلل حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ 

 هـ . 1032ؾمومل قمػو اهلل قمـف . رم رسمقع إّول ؾمـي 

*** 

مل ؾمعقد مـ اًمرّد قمغم اعمعؽمض هق احلؿد هلل , وسمعد ومام يمتبف اًمشقخ اًمعَلمي ؾمو         

اًمصقاب , ومعورضتف جمّرد قمـوء ٓ همػم , وومؼـو اهلل إلصوسمي اًمصقاب , وضمـّبـو 

 اًمتعّصى وهمـط احلّؼ إّكف ؾمؿقع جمقى , ويمتبف اًمػؼػم إمم قمػق اهلل : 

 قمقدروس سمـ ؾمومل اًمسؼوف 

*** 

 احلؿد هلل . وسمعد , اـّمؾعً قمغم مو يمتبف اًمعَلمي ؾمومل ؾمعقد سمؽػم

مـ اًمرّد قمغم مو يمتبف اعمعؽمض اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر 
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سمـ ؾمومل طمقل كؼض مو أومتك سمف اًمعَلمي اًمسقد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل مـ ضمقاز 

صَلة اًمؼماءة . ومرأيتف مقاومؼو ًمؾصقاب ؿمؽر اهلل ؾمعل ذًمؽ اًمشقخ وأسمؼوه كػعو 

 ًمؾخوص واًمعوّم. 

 هـ1032رسمقع إّول  11طمّرر رم  رضموءيمتى ذًمؽ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمو

*** 

احلؿد هلل , وسمف اإلقموكي قمغم يمّؾ طمول أىمقل: مو رّد سمف اًمشقخ اجلؾقؾ ؾمومل سمـ         

ؾمعقد سمؽػم قمغم اعمعؽمض اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل قمغم 

يمتبف  قمغم  مػتل اًمديور احلرضمقي اًمعَلمي اًمقاًمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل طمقل مو

ضمقاز صَلة اًمؼماءة اعمعؿقل هبو سمعقـوت وهمػمهو ؾمؾػو قمـ ظمؾػ يمَلم صحقح 

بد قمؾمديد مقاومؼ ًمؾصقاب ضمزاه اهلل قمـ اعمسؾؿلم ظمػم اجلزاء . ىموًمف ويمتبف اًمػؼػم 

 هـ .  1032اهلل سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل اًمسؼوف رم رسمقع إّول ؾمـي 

*** 

ومقؼ واإلكوسمي إمم مو حيّى ويرضوه واًمصَلة واًمسَلم قمغم احلؿد هلل , وكسلًمف اًمتق        

 وآًمف وأصحوسمف إئّؿي اهلداة . « وضمعؾً ىمّرة قمقـل رم اًمصَلة »ؾمقدكو حمؿد اًمؼوئؾ 

أّمو سمعد , ومؼد شمصػّحً قمغم مو يمتبف اًمشقخ اًمعَلمي ؾمومل سمـ ؾمعقد سمؽػم رم هذه         

ا قمغم اًمسقد طمسلم سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل اعمعؽمض قمغم  اًمرؾموًمي ردًّ

ومتقى ؾمّقدي اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل سمجقاز صَلة اًمؼماءة اعمعؿقل هبو رم 

قمقـوت وهمػمهو , ووضمدشمف ىمد أصوب اعمحز وـمبؼ اعمعضؾ وؿمػك اًمغؾقؾ سموًمـّص 

 واًمدًمقؾ . 

وًمؼد اؾمتخرج قمجبل يمثػما دمورس اًمسقد طمسلم قمغم ىمراع همٓء اًمعؾامء         

ًمػحقل سمغػم هدي وٓ سمصػمة , ويمون إومم سمف صقده ؾمفوم إكؽوره إمم أكوس ا
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أضوقمقا اًمصؾقات واشّمبعقا اًمشفقات ٓ قمغم إئّؿي إسمرار اًمذيـ أظمبقا ؾمـّي 

 اًمرؾمقل . 

 د أوزعـــــــــــــــىمدمو قمغم ىمدم سمج ؾـــــقمغم ىمصد اًمسبق ومضقا قمغم ىمدمٍ 

اًمغقايي , وؾمؾقك ؾمبقؾ اهلدايي , أّكف وطمده اهلودي  كسلل اهلل اًمبوري احلػظ مـ        

رسمقع إّول ؾمـي  11إمم ؾمقاء اًمسبقؾ يمتبف اًمعبد احلؼػم حمؿد سمـ اًمشقخ اعمسووي 

 هـ . 1032

*** 
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ومقام يكم صقرة مؽوشمبي مـ اإلموم اعمؾفؿ اًمؽريؿ احلبقى اعمعّؿر مصطػك سمـ أمحد         

ودي سمـ قمبد اهلل اهلدار سموعمؽَل سمعد سمؾقغ اخلؼم إًمقف سمؿـع اعمحضور مقاضمفي ًمؾسقد ه

اهلقلي سموعمؽَل ًمصَلة اًمؼماءة ورم آظمرهو ًمقم وقمؼوب مـف ًمؾسقد طمسلم سمـ حمؿد 

 اعمذيمقر سموقمؽماضف سمؽتوسمتف قمغم وموقمكم اًمصَلة اعمذيمقرة وهل يمام شمرى:

طِمقؿ ـِ اًمر  مْحَ  سمِْسِؿ اهلل ِ اًمر 

ًَ اًم ِذي         ًَ إِْن يَموَن قَمغَم اهْلَُدى  *قَمبًْدا إَِذا َصغم  *َيـَْفك  ﴿أََرأَْي  *أَْو أََمَر سمِوًمت ْؼَقى * أََرأَْي

َب َوشَمَقمم   ًَ إِْن يَمذ  ْ َيْعؾَْؿ سمِلَن  اهلل َ َيَرى  *أََرأَْي ـْتَِف ًَمـَْسَػًعو سمِوًـم وِصقَِي  *أمََل ْ َي ـْ مَل
كَوِصقٍَي  *يَمَل  ًَملِ

سَموكِقََي  *وَمْؾقَْدُع كَودَِيُف  *ـمِلٍَي يَموذسَِمٍي ظَمو ْب  *ؾَمـَْدُع اًمز  َٓ شُمطِْعُف َواؾْمُجْد َواىْمؽَمِ -1]اًمعؾؼ : ﴾*يَمَل  

11](1) .

صَلة مبوطمي , وذيمر وشمسبقح , وىمرآن مو ومقف ظمَلف , ذيمر اهلل وآظمرة صَلة         

 احلودصمي , قمغم رؾمقل اهلل , وٓ هـوك مقضمى ًمـفقف , واعمقضمبي ًمؾـفل اعمعويص

يؼع اًمـفل هلذه إؿمقوء اخلؿقر واًمسؽقر  وأرض كظقػي , مو شمعرف ومقفو , ًمقش ماًمػوؿمقي رم 

واًمؾقاط  واعمؽقس واًمتػوشمقش واًمبفذًمي سمخؾؼ اهلل واعمعويص اًمثوكقي اًمرذيؾي اخلسقسي اًمزكو

وهمػمهو مو يمؿ سمو كعد , ورؿمقات وىمفقات وىمسوٓت هى اًمتل دمى اًمـفل قمـفو مو 

يمر اهلل وصَلة اهلل احلؿد هلل إمم آظمرهو وهل آىمتضوء سمجؼم مو مه, ويمؿ هق قمـ ذ

ضّقعقا اًمـوس مـ ومرائض ووؾمقؾمقا ومقفو مـ وؾموويس . وهذه ىموًمقا: اًمسؾػ إّمو 

ضموسمرة واًمـفل قمـفو يموًمـعل قمـ اًمػريضي, وقمسك مو قمود هؿ يـفقن قمـفؿ قمـ 

يمبور وأوًمقوء وأىمطوب أيش  اًمػريضي. أّمو هذه اظمتوروهو اًمسؾػ أئّؿي يمبور وقمؾامء

                                                 

اؾمتشفد هبو اًمعَلمي اسمـ اًمصَلح أيضو رم اًمرّد قمغم اسمـ قمبد اًمسَلم رم مقضقع  ( هذه أيوت1)

صَلة اًمرهموئى أي وموؾمتشفد احلبقى مصطػك اعمحضور هبو رم رؾموًمتف مـ طمقٌ وضع احلوومر قمغم 

  احلوومر اهـ )سموومضؾ(
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سمو كؼقل ومقام رضّمحقه, وأيش مـ قمؾامء اًمذيـ سمطؾقه , وشمبطقؾفؿ ظمبوـمي , ووىمً 

خمراـمي سمو حيرمقن اًمبؾد سمريمي هذه اًمصَلة , وٓ سملس كعؼد سمَل صَلة إذا مو سمعقهو 

يصّؾقفو , ومـ سمو خيّؾقفو هل وٓ هل سموًمصؿقؾ قمغم أطمد هل إّٓ صَلة وـموقمي. مـ سمو

 ّٓ عمـ ًمف رم اًمسؾػ كقي , ومو رضّمحقه اًمسؾػ وٓ سمو كتبع همػم مو رضّمحقه  كقي إ

, وطمػظ اهلل إخ , واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ اًمسؾػ مـ صّحح ومـ سمّطؾ

احلبقى اعمـقى اًمذايمر اًمشويمر هودي سمـ احلبقى  قمبد  اهلل سمـ حمسـ سمـ احلبقى 

ؽ يو هودي , وكرضمقكؽ سمعوومقي احلسلم سمـ اًمشقخ سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمومل , واًمسَلم قمؾق

قع إظمقاكؽ وأوٓدك سمعوومقي , ويمتوسمؽ وصؾ سموًمعقاد , وقمسك قمقودات وكحـ ومج

اخلػم , وكجتؿع كحـ وإّيوك رم ظمػم , إّكف سموعمؽَل يو ظمػم , وإّكف رم همػمهو يو ظمػم , 

, وأهؾ قمقـوت يؽتى هلل يرّد اعمؽَل قمغم قمودة اعمؽَلواعمؽَل كعرومف يو ظمػم مؽَل , وا

تو , وكؽتى هلؿ وذيمر ؾمػر اعمـصى مل يزل كذايمرهؿ ومقف , وكؼقل هلؿ : اعمـصى سمؾ ًم

إن يمون اجلبؾ يؿقؾ مـ مؽوكف , اعمـصى يؿقؾ مـ مؽوكف , وٓىمل إؿمقوء , وسموىمل 

إؿمقوء اًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾمومل يرقموهو وحيرض مرقموهو , وأكً ادع هلؿ واهلل يصؾح 

قمقـوهتؿ اعمؼوم اًمؽبػم , واًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ىمقهلؿ ويصؾح كقوهتؿ ويريض  هؿ رم 

ؾمومل يمبػم , واجلذب يمظمذ سموًمـوس رم ؿمتػم , وًمؽـ اًمشقخ أسمق سمؽر راقمل , وسمو 

ل هودي , ىمّدامفو طمودي , ووراءهو طمودي , وٓ آشمصؾح اعمسوقمل, وٓ هتتّؿ هبو 

دقمي , ذيمر يغّرك مو سمدا سمو يروح ؾمدا , واًمعجى ممـ سمطؾقا ذيمر اهلل وىموًمقا: ذيمر اهلل سم

اهلل مطؾقب سموًمؾسون واًمؼؾقب ومـ اًمـوئؿ ومـ اًمؼوقمد واًمؼوئؿ واًمسوضمد ٓطمد 

 مـعق ذيمر اهلل هلؿ مـ ّٓ أّي طموًمي ضموء , وأكً ٓ شمتؽّؾػ إيـفك قمـ ذيمر اهلل قمغم 

أكػسفؿ شمتعّرى اعمؽَل قمـ سمريمي هذا اًمذيمر, واعمؽَل إٓ يوومعقف مـ يقم يموكً , ويوومع 

, ومو يػعؾف ومو يؼقًمف قمـدهؿ هتؿ اًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾموملوقمؼقد ىمدوهتؿ وطمبقبفؿ
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ؾمقى مو ومقف همزى , وٓ يصؾح سمـدر يوومع مو يؼتدي سموًمشقخ أسمق سمؽر وٓ ٕطمد 

مدظمؾ سملم يوومع وطمبقبفؿ إن صغّم إمم همرب أو إمم رشق , ٓطمد يؼع سملم يوومع رم 

 سمق سمؽر سمـ ؾمومل . أسمـدرهؿ واًمشقخ 

ديؽؿ مـ احلبوئى واعمحّبلم , وقمغم اًمقًمد اًمؼوئؿ رم واًمسَلم قمغم مجقع مو ًم        

, واًمعقاد ًمؽؿ وًمف واطمد أمحد اًمقًمد ؾمعقد سمـ كورص احلرضة واًمؼوئؿ سمخذممي احلبقى

مـ ًمديـو يسّؾؿقن قمؾقؽؿ اًمقًمد قمؾقي ومجقع إوٓد , وأمس شمقطّمف إًمقؽؿ اًمقًمد 

, ودوقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمومد , وٓ زال مصحقب اًمعوومقي , وسمؾسوكف يمػويي 

مرطمقم وطمّضقا سموًمسَلم اًمشقخ صوًمح اًمعومري واًمشقخ ؾمعقد ضمون , وقمغم قمؾامء 

اعمؽَل و وظمّصق اًمقًمد اًمذي همػؾـو قمـ ذيمره هودي سمـ أمحد , ويسّؾؿ قمؾقؽؿ اًمقًمد 

قمؿر سمـ أسمق سمؽر , وظمّصقا اًمشقخ صوًمح اًمعومري , وقمسك شمروكف اًمؽتوب إن 

فر إن اؾمؽم طمجتقه أكتؿ واًمشقخ صوًمح , سمويشفره أو سموخيػقف و وسمغقـو إّٓ أن يشت

وهذه صَلة صَّلهو اًمشقخ أسمق يمؼم ـمقل وىمتف , وهل أن شمصغّم رم ضمومعف سمعقـوت 

وجيقن هلو مـ طمرضمقت يمّؾفو مـ ؾمقلقن وشمريؿ وؿمبوم , جيقن هلو ويصّؾقمو 

 ّٓ سمعقـوت وحيٍمومو أهؾ كقوت صوحلوت , مو ىموًمقا : ذيمر اهلل طمرام , وكقوهتو إ

دمؼم مو مه هذه اًمـقوت وعمـ ًمف كقي , وأّمو طمرم ذيمر اهلل سمٍمه ويـؼض  ىمضوء

 ,ق سمؽر إمم أن , وحيرضومو قمؾامء شمريؿسموؾمقؾمف اًمسؾػ مـ ًمدن اًمشقخ أ

, ع  شمق قمؾامء شمريؿ , وٓ  شمقاًمسؾػ, وٓطمد سمويؼويرسون هلو سمعد اًمػَلح مـ شمريؿ

ـوس؛ ّٕمؿ طمرضمقلم ؾمؾػقلم وهذه اًمؽؾامت اعمبدوقمي , وٓ سمغقـفو قمغم يد سمعض اًم

ضقا أهؾفؿ أقمرف وأقمؾؿ مشور هبؿ قمؾقيي وٓ ؾمببفؿ مـ هذه اًمؼضقي, وىمد م

, مو ومتحقا سموب ؾمػف واخلقف واًمؽَلم اعمزقمبؼ, هق ذا اًمؽَلم قملم اًمبدقمي , مـفؿ

صَلة ىمد صَلهو اًمشقخ ؿمعقى أسمق مديـ اعمغريب, وصَلهو ومخر اًمقضمقد اًمشقخ أسمق 
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ن هلو قمؾامء شمريؿ إمم قمقـوت, وقمومي شمريؿ حيرضومو, سمؽر سمـ ؾمومل, ويسػمو

ويصّؾقمو وراء إموم اًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾمومل , وصَلهو اًمقاًمد أمحد اعمحضور ووًمده 

طمومد وأوٓدهؿ إًمػك أن, واًمذي أكؽروهو أيش سمغقا كحـ كؼقل كتبعفؿ وكػسح 

ون ًمف , واًمشقر رم همٓء اًمؼدوم , واهلل أكو كخوف قمؾقفؿ مـ يشء يصقبفؿ مو يؼدر

ّٓ ٓ سمد يٍمقمقن , وخموًمػي اًمسؾػ رصقمي , مو هلو ومزقمي ,  هلؿ وأن سمو يرضمعقن , وإ

ػم اًمشقخ أسمق ظموًمقش هلؿ سمػتح هذا اًمبوب , وأمومفؿ اًمشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾمومل مو هؿ 

كو مؽرا , واحلسوب ًمؾتوًمقي واًمسَلم , وًمقش ًمؽ يو ؽرسمؽر , ومؽروا مؽرا وم

اًمظؾامت مـ اًمـقر, وًمق أكً اسمـ اًمشقخ أسمق سمؽر مو دظمؾً  سموؿمعى اًمـقر خترج إمم

رم هذا اًمعؽر , وًمذًمؽ ظمبقطي ,وأيش سموشمؼقل ًمؾشقخ أسمق سمؽر سمـ ؾمومل ّإا ؿمػتف رم 

يؼضي أو مـوم مو هق يمذا اًمؽَلم اعمستؿّد , واًمداقمل مـ اجلؿقع ًمؾجؿقع مصطػك 

 هـ . 1034ؿمقال ؾمـي  43سمـ أمحد اعمحضور 

*** 
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اجلواهر ىف مـوقى الشقخ أيب »فقّم ييل: كـؼل مجؾي فؼرات وفتوى من الؽتوب         

دمّلػه العالمي الداعقي اإلشالمي السقد الػوضل عبد اهلل بن أمحد « بؽر توج إكوبر

قول ىف الؽتوب   .وتدلقل عذ مرشوعقي صالة الزاءةهي كتليقد وبن عبد اهلل اهلّدار. 

 مو كّصف: , ادذكور

اًمصؾقات  -أي اجلومع اعمـسقب ًمؾشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل سمعقـوت–وشمصغّم ومقف         

اعمػروضي رم آظمر مجعي مـ رمضون ىمضوء ورم هذه اًمسـلم إظمػمة أىمبؾ قمغم 

ٍّ مـ يمبور اًمشخصّقوت , وىمد صَّلهو هذا اإلموم  طمضقرهو اًمـوس مـ يمّؾ وم

؛ ّٕن اًمشقخ أسمو سمؽر إموم وأوٓده واًمػؼفوء واًمعؾامء , ومـ أكؽر قموضمؾتف اًمعؼقسمي 

إئؿي رم يمّؾ قمؾؿ فموهر وسموـمـ , وىمد أضموز ومقفو اإلموم اًمعَلمي اعمحّؼؼ اعمدىّمؼ 

اًمعورف سموهلل أمحد سمـ طمسـ اًمعطوس , وصَّلهو مع أظمقف اعمؽوؿمػ ؾمومل سمـ أيب سمؽر 

سمـ قمبد اهلل اًمعطوس , وهل مـ قمفد ؾمّقدكو اإلموم اعمحّؼؼ أيب سمؽر سمـ ؾمومل , وٓ 

د مـ يصّؾقفو مو يعتؼده اجلّفول , وأىمّرهو وأّيدهو اإلموم اعمتبّحر قمبد اًمرمحـ سمـ يعتؼ

قمبد اهلل سمؾػؼقف طملم سمؾغف أّن اًمشقخ أسمو سمؽر صَّلهو رم طمقوشمف وهق متضّؾع مـ قمؾقم 

حّؼؼ أمحد سمـ زيـ اًمنميعي واًمطريؼي واحلؼقؼي , وىمد صَّلهو اإلموم اًمعورف اعم

شمَلمقذشمف , واحلبقى اإلموم قمؿر سمـ زيـ سمـ ؾمؿقط , احلبٌم وأشمبوقمف مـ أوٓده و

ورم ؾمػقـي اًمشقخ اًمػؼقف قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمووزير يمَلم مستػقض مجعف ؿمقخـو 

اإلموم اًمعَلمي إيمؼم واعمشفد إفمفر إهبر احلبقى احلسـ سمـ إؾمامقمقؾ احلومد رم 

وًمشقخـو « , ضمقداًمـفر اعمقرود رم مـوىمى اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل ومخر اًمق»يمتوسمف 

اًمعَلمي اًمػؼقف اعمحّؼؼ اعمدىّمؼ اإلموم احلبقى حمؿد سمـ هودي اًمسؼوف رؾموًمي ومريدة 

ىمّقؿي ظموّصي رم اعمقضقع , ضموء ومقفو سمام يشػل ويؽػل مـ سمراهلم قمؾؿقي ومؼفقي 

صقومقي مدقّمؿي سموًمـصقص اًمؼقيي ًمطوًمى احلّؼ اعمستػقد , وًمؾؿػتل اًمػؼقف اًمعَلمي 
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رومع »سمؽػّم احلرضمل اًمؽميؿل رؾموًمي ظموصي شمسّؿك اًمشقخ ؾمومل سمـ ؾمعقد 

وًمف رمحف اهلل « , آقمؽماض اعمـؼقض وحتؼقؼ احلّؼ رم صَلة اخلؿسي اًمػروض

وأرضوه مقٓه هذه اًمػتقى اعمختٍمة كثبتفو ًمؾدًمقؾ يمعقـف مـ اًمعقـوت وكؿقذج مـ 

 كامذيٍ اًمػتوويوت اًمؼوـمعي ًٕمسـي اعمتحّؽؽلم واعمتشؽؽلم وهل: 

و ىمقًمؽؿ رم صَلة اخلؿسي اًمػروض اًمتل شمصغّم آظمر مجعي مـ رمضون هؾ م        

و أم ٓ؟! وهؾ أطمٌد كّص قمؾقفو مـ اًمعؾامء وومعؾفو همػم اًمشقخ أسمق هل ضموئزة رشقمً 

 سمؽر وأوٓده أومقدوكو ؟! 

 «اجلقاب»

احلؿد هلل , صَلة اًمػروض آظمر مجعي مـ رمضون ىمضوء ومقائً ًمقس قمغم يؼلم         

يموًمشقخ  اظمتؾػ اًمعؾامء ومقفو؛ ومؼول سمتحريؿفو مجوقميٌ  ,«صَلة اًمؼماءة»مـفو, وشمسّؿك 

. وىمول سمجقازهو يمثػم مـ قمؾامء اًمقؿـ, ويموكً شمصغّم ووهمػم اسمـ طمجر وسموخمرمي 

ّٓ اًمؼؾقؾ اهـ وهل حمّط رضمول اًمعؾؿ  سمجومع زسمقد يمام ىمول اًمـورشي ىمول: وٓ يؽميمفو إ

ي اًمقرقملم اًمبورقملم رم قمؾؿل اًمظوهر وأئّؿي اًمػتقى, وىمد صَّلهو مجوقمي مـ إئؿّ 

واًمبوـمـ: يموًمػخر اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل واإلموم اًمعَلمي أمحد سمـ زيـ احلبٌم , 

, قى اًمعَلمي أمحد سمـ حمؿد اعمحضورواإلموم احلبقى قمؿر سمـ زيـ سمـ ؾمؿقط , واحلب

واًمعَلمي احلبقى أمحد سمـ طمسـ اًمعطوس , واحلبقى اًمعَلمي ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ 

خ أيب سمؽر سمـ ؾمومل , واحلبقى اًمعَلمي قمبد اهلل ن قمبد اًمرمحـ سمـ اًمشقبخ أيب اًمشق

 سمؽر سمـ ؾمومل , وهمػمهؿ مـ قمؾامء اًمقؿـ وطمرضمقت . 

ومؼد أىمومفو يمّؾ مـ اعمذيمقريـ رم ضمفوهتؿ وسمؾدامؿ , وأمر هبو وأىمّرهو اإلموم         

يؾّؼبف اًمؼطى اإلموم  احلّجي احلبقى قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمؾػؼقف وهق اًمذي يمون

ويؼقل ومقف: واهلل , مو رم إيمقان مثؾ « , قمَلمي اًمدكقو»احلبقى قمبد اهلل احلداد سمـ 
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قمبد اًمرمحـ, ويمػك هبذا اإلموم وسمؿـ شمؼّدم ذيمرهؿ مـ أئّؿي اًمديـ واًمعؾامء 

اًمقرقملم طمّجي رم ضمقاز هذه اًمصَلة , وإذا مل شمؼؿ هبؿ وسملمثوهلؿ احلّجي ومقؿـ شمؼقم 

اجلؿؾ »وىمد ىمول سمجقاز اًمؼضوء مع اًمشّؽ اًمؼويض طمسلم واًمغزي يمام رم  احلّجي .

ورم ذًمؽ أقمظؿ دًمقؾ وأىمقى طمّجي عمو ىموًمف « اإلطمقوء»واإلموم اًمغّزازم رم « قمغم اعمـفٍ

ّٓ اًمشقخ أسمق سمؽر  وقمؿؾف همٓء إئّؿي , سمؾ ًمق مل يؼؾ سمجقاز هذه اًمصَلة ويػعؾفو إ

؛ ومنّكف مـ يمبور اًمعؾامء وأئّؿي اًمديـ , وإذا يمون سمـ ؾمومل ىمقًمف وومعؾف يمام رم احلّجي 

ؾمقدكو اإلموم اًمؼطى احلبقى قمبد اهلل اّدقمك آضمتفود يمام ىمول ذًمؽ اإلموم احلبقى 

ومبوحلرّي أن يؽقن « اًمـفر اعمقرود اعمتدوّمؼ»قمؾقي سمـ ؾمؼوف اجلػري رم يمتوسمف : 

اًمظوهر اًمػخر اًمشقخ أسمق سمؽر يمذًمؽ أو أيمؼم مـ ذًمؽ , ومـ مجع سملم قمؾؿل 

واًمبوـمـ واًمقرع احلوضمز ٓ يؼول رم طمّؼف : مـ أيـ أشمك هبذا؟! كسلل اهلل أن يرزىمـو 

حمّبتفؿ وإدب معفؿ ويعّرومـو طمّؼفؿ ويقوّمؼـو ًمسؾقك ـمريؼتفؿ , وحيػظـو مـ اًمزيغ 

واًمزًمؾ وختطقلتفؿ واًمقىمقعي ومقفؿ ورم أمثوهلؿ مـ أئّؿي اًمعؾؿ واًمديـ . ومـ أراد 

رف  آعساض ادـؼوض ىف مسللي اخلؿسي »كو ومعؾقف سمرؾموًمتـو اًمزيودة قمغم مو ذيمر

واهلل أقمؾؿ سموًمصقاب ويمتبف احلؼػم ؾمومل ؾمعقد سمؽػم ؾموحمف اهلل اهـ مـؼقٓ « الػروض

 اعمذيمقر . « ضمقاهر»مـ يمتوب 

رف  آعساض ادـؼوض ىف مقللي صالة اخلؿسي »ىمؾً: واًمرؾموًمي اعمسّؿك         

ًمقػ اًمعَلمي اعمحّؼؼ اعمػتل اًمشقخ ؾمومل ؾمعقد سمؽػم اعمذيمقر اعمشور إًمقفو شمل« الػروض

ؾؽ ؼريظوت قمغم شمرمحف اهلل هل: جمؿقع اًمػتقيوت وإضمقسمي واًمردود اًمسوسمؼي واًمت

سمَل زيودة . وىمد أؾمؾػـو ذيمرهو سمنيضوح وزدكو اّكـو يمتبـو اًمتليقدات قمغم شمعّؼى اًمعَلمي 

 ّٓ سمعد مو أكتفقً مـ يمتوسمتل اًمسوسمؼي  اًمشقخ ؾمومل اعمذيمقر قمـ اًمسقد طمسلم اعمذيمقر إ

 , وىمد كؼؾفو أكو مـ ؾمػقـي ًمبعض اًمػضَلء ومقفو سمعض اًمعـوويـ اًمسوسمؼي . 
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 وهل: « ومع آقمؽماض اعمـؼقضر»وإًمقؽ أهّيو اًمـوفمر ظمطبي اًمرؾموًمي اعمسامة         

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

ف اعمرؾمؾلم ؾمقدكو حمؿد احلؿد هلل رّب اًمعوعملم , واًمصَلة واًمسَلم قمغم أرش         

 وآًمف وصحبف واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ . 

وسمعد, ومفذه كبذة ًمطقػي ورؾموًمي صغػمة مجعتفو ومقام يتعّؾؼ سمصَلة اخلؿسي         

اًمػروض اًمتل شمصغّم رم سمعض اًمبؾدان رم آظمر مجعي مـ رمضون . محؾـل قمغم مجعفو 

ي رئوؾمي اًمؼضوء اًمنمقمل مـ اعمـع مـ ومعؾفو مو ضمرى مـ هقلي اًمعؾامء سموعمؽَل سمؿقاومؼ

وهتديد اًمػوقمؾلم هلو سموًمعؼوب , ورومً اًمسمال أيت إمم ومضقؾي مػتل طمرضمقت 

ؾمقدي اًمعَلمي اًمقضمقف قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد اهلل اًمسؼوف رمحف اهلل , وقمؼبً ذًمؽ 

ّؿ , صم (1)سمجقاب ؾمقدي قمبد اًمرمحـ اعمذيمقر مؼتٍما مـف قمغم أهّؿ مو ضموء ومقف ًمطقًمف

أردت سمؿصودىمي اًمعؾامء قمغم ضمقاسمف صمّؿ أشمبعً ذًمؽ سمام يمتبف اًمسقد طمسلم سمـ 

مصطػك سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل حمووٓ آقمؽماض واًمرّد عمو يمتبف وأضموب سمف 

ؾمقدي قمبد اًمرمحـ اعمذيمقر مشػققمو سمتليقد اعممّيديـ ًمف قمغم ذًمؽ , وظمتؿً ذًمؽ 

رومع آقمؽماض اعمـؼقض وحتؼقؼ »قتف سمتعؼقبل عمو متبف اًمسقد طمسلم اعمذيمقر , وؾمؿّ 

وأرضمق مـ اهلل ىمبقهلو وطمصقل اًمـػع هبو أّكف وزّم «, احلّؼ رم صَلة اخلؿسي اًمػروض

 ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف . وصغّم اهلل قمغم ؾمّقدكو حمؿد وآًمف وصحبف وؾمّؾؿ اهـ  . 

*** 

 «صورة مؽوتبوت»

اًمرمحـ سمـ أمحد سمووزير شمتضّؿـ يمَلمو رم اعمقضقع مـسقسمي ًمؾشقخ اًمػؼقف قمبد         

يمجقاب ًمف قمغم رؾموًمي مـ اًمسّقد اًمػوضؾ إؾمامقمقؾ سمـ قمقدروس سمـ قمكم سمـ قمؿر 

                                                 

   )سموومضؾ( قر طمرومو سمحرف يمام ؾمبؼ ىمد كؼؾً ضمقاب اًمسقد اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ اعمذيم( 1)
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سمـ اًمشقخ احلبقى احلسلم سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل . وىمد كؼؾً كّص شمؾؽ اعمؽوشمبي 

 وهل:  (1)«اًمـفراعمقرود رم مـوىمى اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل ومخر اًمقضمقد»مـ 

, وصغّم اهلل قمغم ؾمّقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمّؾؿ طمػظف  احلؿد ًمف وطمده        

اهلل شمعومم وشمقمّم ؾمقدكو اًمػوضؾ احلبقى إؾمامقمقؾ سمـ احلبقى قمقدروس سمـ اًمشقخ 

قمكم سمـ اًمشقخ قمؿر سمـ احلبقى احلسلم , وظمّصف أوومر اًمسَلم ورمي اهلل وسمريموشمف 

ّكؽؿ وصّقتقه صدرت مـ قمقـوت اعمحروؾمي ًمطؾى صوًمح إدقمقي مـؽؿ , ويؼقل: إ

يسلل قمـ اًمصؾقات اخلؿس اًمتل شمصغّم ىمضوء آظمر مجعي مـ ؿمفر رمضون , وهؾ 

هلو أصؾ, وهؾ صَّلهو ؾمّقدكو اًمشقخ اًمؽبػم اًمؼدوة اًمشفػم أسمق سمؽر سمـ ؾمومل 

 واؾمتؿّرت إمم أن سمؿسجده سمعقـوت ؟! 

مـ وومقفو طمديٌ « , صالة الزاءة»وموقمؾؿ ؾمّقدي : أّن اًمصَلة هذه شمسّؿك         

« . أّن مـ صَّلهو.. يموكً ضمؼما رم صَلشمف مـ اخلؾؾ»اًمـبل صغّم اهلل قمؾقف وؾمّؾؿ 

وىمد صَّلهو مجوقمي مـ اًمعؾامء مـ ىمبؾ ؾمّقدكو اًمشقخ اًمؽبػم أيب سمؽر سمـ ؾمومل , 

وصَّلهو ؾمّقدكو اًمشقخ كػع اهلل سمف رم مسجده سمعقـوت مّدة طمقوشمف وسمعد ووموشمف, صَّلهو 

اًمبقتل آل أيب وزيررم مسجده اعمشفقر , وصور يمّؾ  أوٓده واًمػؼفوء أضمدادكو آل

ّٓ وقموضمؾتف  متعؾٌّ ومـتسى ًمسقدكو اًمشقخ يصّؾقفو , وٓ سمدأ أطمد أكؽر قمؾقفو إ

اًمعؼقسمي , وكحـ اقمتؼودكو رم ؾمّقدكو اًمشقخ أّكف إموم إئّؿي رم يمّؾ قمؾؿ فموهر وسموـمـ , 

قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ وٓ يعؽمض قمؾقف معؽمض , واهلل أقمؾؿ . يمتبف اًمعبد اًمػؼػم 

                                                 

شملًمقػ اًمعَلمي اعمرؿمد اًمؽبػم اًمداقمقي اإلؾمَلمل احلبقى اإلموم احلسـ سمـ إؾمامقمقؾ احلومد يمام ( 1)

كؼؾ هذه اعمؽوشمبي أيضو اًمسقد ااًمعَلمي اإلموم اعمحّؼؼ احلبقى حمؿد سمـ هودي اًمسؼوف رم رؾموًمي ًمف 

ومنّكف ذيمر  «قي اعمؼتدى هبؿ رم يمّؾ وصػ رشيػشمتّؿي اًمتعريػ سمؿؼوم أهؾ اًمؽمصقػ وسمغ»اؾمؿفو 

 )سموومضؾ( ومقفو يمَلمو واؾمعو رم كػس اعمقضقع 
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قمبد اًمرمحـ اًمبقتل سمووزير قمػو اهلل قمـف كؼؾف مـ ظمّط اًمشقخ اًمعَلمي رضقان سمـ أمحد 

 سمورضقان اهـ . 

احلداد قمغم  طمقار اًمعَلمي اًمػؼقف اعمحؼؼ احلبقى قمؾقي سمـ أمحد سمـ طمسـ         

 . ؾممال رم اعمقضقع

*** 

 «السمال»

  سمؼقًمف : ؾملل اًمػؼقف قمكم سمـ قمؿر سمـ ىمويض        

ومام ىمقًمؽؿ رم صَلة اخلؿس آظمر مجعي مـ رمضون سمعد صَلهتو هؾ ًمذًمؽ          

أصؾ جيقز اًمعؿؾ سمف , وهؾ صّح قمـ أطمد مـ اًمسؾػ , وسمتؼدير صّحتف قمـف ؛ هؾ 

يقز آىمتداء سمف ومقف , أو يؼول : يسؾؿ ًمف رم كػسف , وٓ يؼتدى سمف رم كػسف ومقف ٓ ؾمّقام 

ع معف شمرك اًمعقام اًمصؾقات , وهتوومؿ هبو احتوٓ قمغم مو إذا يمون ذًمؽ ؾمببو يتقىمّ 

هذه اًمصَلة شمؽّػر صؾقات اًمعوم أو اًمعؿر اعمؽمويمي أضمقبقا ٓ قمدمؽؿ »يؼول: إنّ 

 اعمسؾؿقن؟! 

 ومؼؾً :          

 احلؿد هلل رّب اًمعوعملم وصغّم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحبف واًمتوسمعلم .         

*** 
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 (1)«اجلواب»

واهلل اعمقوّمؼ إلصتبي اًمصقاب , وأّمو مو ذيمره اًمسوئؾ مـ صَلة اًمؼماءة سمؼقًمف :          

ومام ىمقًمؽؿ رم صَلة اخلؿس آظمر مجعي مـ رمضون إمم آظمر اًمسمال . اقمؾؿ : أّن 

اجلقاب أؾمػم ًمؾسمال , واًمػتقى همػم اًمعؿؾ , وًمـتؽّؾؿ مـ ضمفي اًمػتقى سموحلرمي 

قخ اسمـ طمجر اعمّؽل واًمشقخ قمبد اهلل سمـ قمؿر وهمػمهو سمؽَلم اعمػتل سمؼقهلام اًمش

سموخمرمي اًمؼوئؾلم سموحلرمي , وًمـؽتػ سمؽَلم اًمشقخ اسمـ طمجر ومؿـ ومتوويف عّمو ؾملؾ قمـ 

صَلة اًمؼماءة مجوقمي؛ ومؼول رم ضمقاسمف : وأّمو صَلة اًمؼماءة ومنن أريد هبو مو يـؼؾ قمـ 

مضون يمثػم مـ أهؾ اًمقؿـ مـ صَلة اعمؽتقسموت اخلؿس سمعد آظمر مجعي رم ر

معتؼديـ أّمو شمؽّػر مو وىمع رم مجؾي اًمسـي مـ اًمتفوون رم صَلهتو ومفل حمّرمي ؿمديدة 

اًمتحريؿ جيى مـعفؿ مـفو ؛ ٕمقر مـفو : أّكف حيرم إقمودة اًمصَلة سمعد ظمروضمف وىمتفو 

وموئدة : وضمد سمخّط اًمػؼقف « : إيضوح اإلموم اًمـورشي»إمم أن ىمول : ومـ يمتوب 

راهقؿ سمـ قمؿر اًمعؾقي روى قمـ رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمؾقف اإلموم اعمحّدث احلوومظ إسم

مـ ىمه مخس صؾقات مـ اًمػريضي رم آظمر مجعي مـ رمضون »وؾمّؾؿ أّكف ىمول : 

يموكً ضمؼما ًمؽّؾ صَلة وموشمتف رم قمؿره إمم ؾمبعلم ؾمـي , وًمؽّؾ مو خيتّؾ رم صَلشمف 

ع زسمقد وىمد أدريمً اًمـوس يصّؾقن اخلؿس اًمػرائض سمجوم« . سمقؾمقاس أو همػم هتقر

رم آظمر مجعي مـ رمضون سمعد ومراهمفؿ مـ صَلة اجلؿعي يمّؾ مجعي سمنموم , وٓ يؽمك 

ّٓ اًمؼؾقؾ مـ احلورضيـ اهـ مـ  إمم أن ىمول : وأّمو ىمقل « . إيضوح اًمـورشي»ذًمؽ إ

اًمسوئؾ : وهؾ يصّح قمـ أطمد مـ اًمسؾػ سمتؼدير صّحتف قمـف هؾ جيقز آىمتداء هبؿ 

                                                 

ًمؾحبقى اًمعَلمي قمؾقي سمـ أمحد سمـ طمسـ سمـ قمبد اهلل احلداد يمام يليت آظمرا وىمد ( هذا اجلقاب 1)

اًمـفر اعمقرود رم مـوىمى اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل ومخر »طمذومـو يمثػما مـف ًمطقًمف كؼؾـو ذًمؽ مـ 

  .  «ًمقضمقدا
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ًمؾشقخ اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ سمـ اًمشقخ أمحد سمو وزير قمـ إًمخ ؟! قمؾؿـو أّن عّمو يمتبـو 

ذًمؽ ومجّقسمػك يمتوسمف سمؼقًمف سمعد ذيمره سموـّمَلقمف قمغم يمَلم اسمـ طمجر وسمو خمرمي 

واًمـورشي ىمول: هذه اًمصَلة مـ قمفد ؾمّقدكو اًمشقخ اًمؽبػم اعمحّؼؼ أيب سمؽر سمـ ؾمومل 

عتؼدون ؿمقلو ممو كػعـو اهلل سمف شمصغّم رم ضمومعف سمعقـوت اعمحروؾمي إمم أن , وٓ ي

يعتؼده اجلفول, وىمد ؾملًمً ؾمقدكو احلبقى اًمعَلمي قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمؾػؼقف 

سموقمؾقي قمـفو وىمول : صّؾ اًمصَلة اعمذيمقرة , وٓ ختوًمػ اًمسودة آل اًمشقخ أيب سمؽر 

ومـ مه مـ أسموئؽ ,  هذا ؾمقدي واًمسَلم اهـ يمَلمف . ومنذا صّح قمـ كؼؾ اًمثؼي مو 

مـ قمؾقم  (1)ىمتداء سمؿـ اضمتؿع ذم ؾمقدكو اًمؼطى اًمغقث اعمتضّؾعمه وموقمؾؿ أّن آ

اًمنميعي واًمطريؼي واحلؼقؼي طمّتك سمؾغ رم زموكف مثؾ ؾمقدكو اًمشقخ إيمؼم أيب سمؽر سمـ 

 ؾمومل أقمود اهلل قمؾقـو مـ أرسارهؿ وأكقارهؿ رم اًمداريـ آملم . 

سمؼقًمف: رم اخلؾؼ « دغّسينتـبقه ا»وموٓىمتداء هبؿ ذيمره اإلموم اًمشعراين رم يمتوسمف         

اًمثوين ومـ اًمؼقم إذا مل جيدوا ًمذًمؽ اًمعؿؾ دًمقَل مـ ؾمـي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

وؾمّؾؿ اًمثوسمتي رم يمتى اًمنميعي يتقضّمفقن سمؼؾقهبؿ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ , ومنذا طمرضوا سملم يديف ؾملًمقه قمـ ذًمؽ وقمؿؾقا سمام ىموًمف هلؿ , وًمؽـ مثؾ هذا 

سمليموسمر اًمرضمول . ومنن ىمقؾ: ومفؾ ًمصوطمى هذا اعمؼول أن يلمر اًمـوس سمام أمره  ظموّص 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمػعؾف وىمقًمف؟!  اجلقاب : ٓ يـبغل ًمف ذًمؽ ؛ ّٕكف 

أمر زائد قمغم اًمسـي اًمصحقحي اًمثوسمتي مـ ـمريؼ اًمـؼؾ , ومـ أمر اًمـوس سمٌمء زائد 

ّٓ أن يشوء أطمد ذًمؽ  ساًمـو قمغم مو صمبً مـ ـمريؼ اًمـؼؾ ومؼد يمّؾػ ؿمططو , اًمؾفّؿ إ

ومَل طمرج قمؾقف يمام هق ؿملن مؼّؾدي اعمذاهى اعمستـبطي مـ اًمؽتوب واًمسـّي واهلل 

 « . شمـبقف اعمغؽّميـ»أقمؾؿ اهـ مـ يمتوب 

                                                 

 ( اعمؿتكمء قمؾام . 1)
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وىمول أيضو ؾمقدكو آحلبقى قمؾقي سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ قمبد اهلل احلداد ,         

عمحؼؼ احلؼم أمحد سمـ زيـ احلبٌم وأشمبوقمف مـ أوٓده ويمذًمؽ ؾمقدكو اإلموم اًمعورف ا

وشمَلمقذشمف يصّؾقن مثؾ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل وأوٓده وأشمبوقمف واحلبقى قمؿر سمـ 

زيـ سمـ ؾمؿقط صَّلهو رم سمقتف مع مجوقمي , ويمذًمؽ ؾمؿعً ومعؾفو قمـ همػمهؿ مـ 

ـ ىمضوء اهـ مـؼقٓ م -أقمـل صَلة اخلؿسي اًمػروضآظمر مجعي مـ رمضون-أيموسمر 

 « . الـفر ادورود ىف مـوقى الشقخ أيب بؽر بن شوإ فخر الوجود»يمتوب 

 وومقام يكم :         

كؼؾ قمـ اإلموم اًمعَلمي اًمػؼقف اعمرؿمد اًمـحرير احلبقى حمؿد سمـ هودي اًمسؼوف         

تتّؿي التعريف بؿؼوم أهل الترصيف وبغقي »ريض اهلل قمـف مـ رؾموًمي ًمف أؾمامهو 

 , ىمول رمحف اهلل شمعومم :(1)«وصف رشيف ادؼتدى هبم ىف كّل 

وأّمو اعمسلًمي اًمثوكقي مسلًمي اًمؼماءة وهل صَلة اًمػروض اخلؿسي اًمػروض آظمر         

ذيمر اًمـوهلم اعمحرملم , وىمقهلؿ ومقفو :  -أي اًمسقد قمؾقي–مجعي مـ رمضون ومنّكف 

ؾ مو يموسمـ طمجر وذيمر اًمعومؾلم هبو واعمصّؾلم سمزسمقد وهمػمهو إمم أن ىمول : وطموص

ىمّرره اًمعَلمي قمؾقي اعمذيمقر قمـ اًمشقخ اسمـ طمجر واًمشقخ قمبد اهلل سمـ قمؿر سموخمرمي 

اًمؼوئؾلم سموحلرمي أّن صَلة اًمؼماءة إن أريد هبو مو يـؼؾ قمـ يمثػم مـ أهؾ اًمقؿـ مـ 

صَلة اعمؽتقسموت اخلؿس سمعد آظمر مجعي رم رمضون معتؼديـ أّمو شمؽّػر مو وىمع رم 

 صَلهتو ومفل حمّرمي ؿمديدة اًمتحريؿ جيى مـعفؿ مـفو مجؾي اًمَسـَي مـ اًمتفوون رم

 ٕمقر مـفو : 

أّكف حترم إقمودة اًمصَلة سمعد ظمروج  وىمتفو وًمق رم مجوقمي , ويمذا رم وىمتف سمؾ         

 مجوقمي وٓ ؾمبى يؼتيض ذًمؽ . 

                                                 

  )سموومضؾ(( اقمؾؿ أّن رم شمؾؽ اًمرؾموًمي يمَلمو واؾمعو رم منموقمقي شمؾؽ اًمصَلة , وموكظر إن أردشمف 1)



 كشف اخلػوء واخلالف

 

 
45 

ومـفو : ؾمبى هتوون اًمعوّمي رم أداء اًمػريضي واقمتؼودهؿ أّن ومعؾفو يمذًمؽ يؽّػر         

ؽ , ومؿـ هتوون رم أداء اًمصَلة قمؿدا وصَّلهو ىمضوًء ومفق اخلورج قمـ قمـفؿ ذًم

اًمطريؼ , وومعؾف طمرام ومـ شمعّؿد شمريمفو واقمتؼد ؾمؼقـمفو سمصَلة اًمؼماءة ومؼد ظمرج 

قمـ اًمديـ اًمؼقيؿ , وهمؿره اًمشقوـملم , وإن صَّلهو ىمضوء قمؾقف ومَل ًمقم ومنن مل يؽـ 

و وٓ ىمّؾد رم رشوط اإلقمودة مـ قمؾقف ىمضوء ومل يؼض سمسبى جمّقز ممو يليت ويمون قموعم

يؼقل سمصّحي صَلشمف ممـ يصّح أن يؼّؾده.. ومفق متؾّبس ممو حيرم قمؾقف ومعؾف ؛ ومنن ىمّؾد 

مـ يؼقل سمصّحتفو وقمرف اًمؼوئؾ سموًمصّحي ىمبؾ اًمعؿؾ ويمذا سمعده مـ اعمذاهى 

إرسمعي , وًمق ىمقٓ ضعقػو ومي مذهبف , أو همػمه ممّو مل يشتّد ضعػف.. صّحً أيضو ؛ 

ّٓ إن يمون يصكّم سمصَلشمف ٕكّ  ف أىمدم قمغم مو يصّح أن يعؿؾف واًمعؿؾ همػم اًمػتقى , إ

معفؿ مـ يعتؼد مـ اًمعقام اجلفؾي أّن هذه اًمصَلة شمؽػل رم هذه اًمَسـّي ويؽمك 

اًمصؾقات اخلؿس اعمؽتقسموت يمّؾ يقم وًمقؾي سمسببفو.. ومتحرم قمؾقف صَلهتو مـ هذا 

ّن اجلوئز ىمد يؿـع مـف ظمقَف أن يؼع همػمه اًمؼبقؾ , وإن ىمّؾد مـ يؼقل سموًمصّحي ؛ ٕ

سمسببف رم حمذور, وًمذًمؽ مل يصّؾفو أهؾ شمريؿ يمام ؾمقليت مبسقـمو , وإن يمون قمومقو 

ضموهَل سموجلفي , ومحؾف مذهى مـ مذاهى إرسمعي ومل يؽمك ؿمقلو مـ اعمؽتقسموت 

اًمصؾقات اخلؿس وهق إصّح قمـد اإلموم اًمـقوي يمام ذيمره اًمعَلمي قمبد اهلل سمـ 

أّكف ٓ مذهى ًمف , ومنذا محؾف قمغم مذهى مـ اعمذاهى « فتوويه»ؿر سموخمرمي رم قم

 آرسمعي صّحً صَلشمف , وشمؼّدم: أّن اًمتؼؾقد جيقز ًمألئّؿي إرسمعي وهمػمهؿ . 

ىمول اسمـ طمجر : وطموصؾ اعمعتؿد : أّكف جيقز شمؼؾقد يمّؾ مـ إئّؿي إرسمعي ,         

رف رشوـمف وؾموئر قمسلًمي ودّون طمّتك ويمذا همػمهؿ ممـ طمػظ مذهبف رم شمؾؽ اعم

معتؼماشمف , هذا سموًمـسبي ًمعؿؾ اًمـػس ٓ اإلومتوء أو ىمضوء ومقؿتـع شمؼؾقد همػم إئّؿي ومقف 

إمجوقمو , وٓ جيقز اإلكؽور قمغم جمؿع قمؾقف رم اعمذاهى إرسمعي يمام هق رصيح يمَلم 
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قمؾ, وٓ جيقز واّمو اإلكؽور ومػقف إرضار سموًمػو»وومقفو مـ سموب اًمقًمقؿي : « , التحػي»

ّٓ إن اقمتؼد حتريؿف , سمخَلف إذا اقمتؼد اعمـؽر ومؼط ؛ ّٕن أطمدا ٓ يعومؾ  إرضاره إ

وًمقس اًمعومل جيفؾ طمؽؿ »ومتلّمؾف . وومقفو مـ يمتوب اجلفود : « سمؼضّقي اقمتؼود همػمه

مو رآه أن يـؽره طمّتك خيؼمه قموملٌ سملّكف جمؿع قمؾقف , أو رم اقمتؼود اًمػوقمؾ , وٓ ًمعومل أن 

شمؽوسمف معتؼد ًمتحريؿف يمام هق خمتؾػو ومقف طمتك يعؾؿ مـ اًمػوقمؾ أكف طمول ار يـؽر

اهـ هذا مو ىمّرره وكؼؾف « ؛ ٓطمتامل أكف طمقـلذ ىمؾد مـ يرى طمؾف أو ضمفؾ طمرمتففموهر

اًمسّقد قمؾقي مـ أىمقال اًمػؼفوء اعمحرملم اًمتل سمـقا قمؾقفو اًمتحريؿ رّدًا قمغم أهؾ 

ؿ اهـ وأـمول رم اًمرؾموًمي اعمذيمقرة قمـ كنم اًمضَلل واًمعؼوئد اًمػوؾمدة واًمػعؾ اًمذمق

اظمتَلومفؿ رم اًمؼضوء مع اًمشّؽ وضمقاز اإلقمودة قمغم سمعد اًمقىمً , وإفمفور اًمبحٌ 

 واًمتدىمقؼ رم ذًمؽ . 

إيضوح »اًمؼماءة اعمـؼقل قمـ  ةاًمذي ورد رم صَل (1)وىمول سمعد كؼؾ إصمر        

اًمـورشي قمـ احلوومظ  مو كّصف : ومؼته هذا احلديٌ اًمذي أورده اإلموم« اًمـورشي

اعمذيمقر قمـ رؾمقل اهلل صغّم اهلل قمؾقف وؾمّؾؿ مع مو يليت قمـ شمؾؿقذي اًمشقخ قمـ 

ضمقاز اًمعؿؾ سمام دّل قمؾقف مـ صَلة اًمؼماءة , وإن ومرضـو أّكف همػم صحقح ؛ ّٕن 

اًمصَلة مـ طمقٌ هل مـدوب إًمقفو ومرهّمى ومقفو ؛ ّٕمو قمامد اًمديـ وًمؼقًمف صغّم 

أي هل أومضؾ يشء وضعف اهلل سمتؼّرب « ًمصَلة ظمػم مقضقعا»اهلل قمؾقف وؾمّؾؿ: 

اًمعبد سمف إمم رسّمف قمّز وضمّؾ . واًمصَلة قمغم هذه اًمؽقػقي اعمذيمقرة ضموئزة رشقمو صّح 

أّوٓ مع مو يليت قمـ شمؾؿقذي اًمشقخ ع ش أّكف يصّح اًمعؿؾ سمام سمام دّل قمؾقف احلديٌ 

 اًمضعقػ رم ومضوئؾ إقمامل وإن مل يصّح سمنمـمف أيت . 

                                                 

  )سموومضؾ( ( وىمد ؾمبؼ ذيمر إصمر اعمشور إًمقف رم ضمقاب اًمسقد اًمعَلمي قمؾقي سمـ أمحد احلداد 1)
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وًمؽّؾ مو خيتّؾ سمقؾمقاس وهمػم ـمفقر )مع ىمقًمف:  (مـ ىمه: )رم احلديٌ وىمقًمف        

رم ومقات صَلة أو كسقون ريمـ مـفو أو وضقء مثَل ومـقى اًمؼضوء  يػقد أّن مـ ؿمؽ  

 ّٓ ومل يبـ احلول طمّتك موت صّحً صَلشمف وأضمزأت قمـ اًمػرض إن يمون قمؾقف , وإ

 ٌ إًمخ مو ىمول شمؾؿقذي اًمشقخ ع ش . وىمعً كػَل مطؾؼو , وطمصؾ مو أظمؼم سمف احلدي

هق مو ذيمره رم مقضع مـ اًمرؾموًمي اعمذيمقرة سمؼقًمف : وذيمر اًمعَلمي إضمفقري         

فضوئل إعّمل فقّم يطؾى فعؾه ىف »واًمديريب شمؾؿقذا ع ش شمـبقفو ىمول إّول رم يمتوسمف 

ّٓ « : شمـبقف« : »عوصوراء من إعّمل  سمـّص ٓ جيقز احلؽؿ قمغم احلديٌ سموًمقضع إ

أئّؿي احلديٌ قمغم ذًمؽ ؛ ومنن مل يـّصقا قمؾقف سمقضع وٓ همػمه ومقحؽؿ سمف سملّن ًمف أصَل 

تؿؾ اًمصّحي واحلسـ واًمضعػ, ًمؽـ هذا عمـ مل يبؾغ درضمي معرومي رم اجلؿؾي حي

إطموديٌ وخترجيفو مـ شمصحقح وحتسلم وهمػم ذًمؽ , ويؽمشّمى قمغم ذًمؽ أّكو ًمق 

؛ ومنّكو كعؿؾ قمغم مو دّل قمؾقف مـ صَلة وصقوم لؾعـو قمغم طمديٌ رم ومضوئؾ إقماماـمّ 

وكحق ذًمؽ سمنمط أن ٓ خيوًمػ مو شمؼّرر رم اًمنمع اًمنميػ سمنمط أن ٓ يششتّد 

, ومع ذًمؽ يرضمقا اًمعومؾ طمصقل مو أمؾف ورضموه مـ ؾمعي سمفضعػ ذًمؽ اًمعؿؾ 

؛ ومؼد كؼؾ اًمشفوب اسمـ طمجر اهلقتؿل اهلل شمعومم سمسبى مو دّل قمؾقف ذًمؽيمرم 

أّن مـ قمؿؾ سمحديٌ ـمومعو ومقام دّل »ف ورد رم طمديٌ صحقح مو معـوه اًمشوومعل أكّ 

وىمول رم مقضع « , قمؾقف مـ اًمثقاب أقمطقف , وإن مل يؽـ ذًمؽ احلديٌ صحقحو

آظمر مـفو : ىمد رّد اًمػؼفوء صؾقات ورد ومقفو أطموديٌ رّدوهو وأظمذ هبو سمعض اًمعؾامء 

دهو وإن مل شمصّح قمـد اًمعوروملم مـفؿ اًمغزازم ؛ ومنّكف ذيمر صؾقات ٕطموديٌ أور

 اعمتلظّمريـ مـ اًمعؾامء اعمحّؼؼلم سمحسى مو قمـدهؿ اهـ . 

عؾامء اًمقرقملم اعمحّؼؼلم وذيمر ومقفو أيضو سمعد كؼؾف مـ ومعؾ هذه اًمصَلة مـ اًم         

: يمػك قمؿؾ مـ شمؼّدم طمّجًي قمغم صّحي اًمعؿؾ سموحلديٌ ّٕن قمؿؾ مو كّصف: أىمقل
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يعي ومل خيرضمقا قمـفو ـمرومي قملم وشمؾّؼقا اًمعؾؿ همٓء ٓ يؽقن مـف يشء مـوسمذا ًمؾنم

هبمٓء أؾمقًة  (1)قمـ اهلل وقمـ اًمرؾمقل واًمعؾامء واًمسؾػ يؼظي ومشوومفي , وكوهقؽ

وهؿ اًمعؾامء اًمعؾؿلم وقمؾامء اًمػريؼلم –وأقمظْؿ هبؿ مـ ىمدره وإن مل شمؼؿ هبؿ احلّجي 

ؿمعري سمؿـ  ومقو ًمقً -سمؾ ؾمودة اًمثؼؾلم وطمّجي اهلل قمغم ظمؾؼف أمجعلم رم اًمداريـ

 شمؼقم إن مل شمؼؿ هبؿ؟! اهـ. 

وىمول أيضو رم مقضع مـفو : وٓ ؿمّؽ أّن اًمعورف سموهلل ومخر اًمقضمقد أسمو سمؽر سمـ         

« اإلبريز»ؾمومل ممـ يؼّؾد رم اًمصَلة اعمذيمقرة ؛ ّٕن اًمعورف ٓ يتؼّقد سمؿذهى يمام رم 

ف بوهلل أقوى من إّن مذهى الويّل العورًمؾشقخ قمبد اًمعزيز اًمدسموغ, سمؾ ىمول ومقف: 

 اهـ .  هى إربعياادذ

واقمؾؿ أّكف قمؾؿ ممّو شمؼّدم أّن اخلَلف سملم اًمعؾامء رم « : اًمتـبقف»وىمول أيضو ومقفو :         

ًي ًمألّمي , وإّن مـف آظمتَلف رم صَلة اًمؼماءة , محاًمعودة واًمعبودة واًمعؼقد مـتنم ر

وسمعض اًمعؾامء رأى هلو أصَل رم  وإّن سمعضفؿ مـعفو وؿمّدد رم اإلكؽور قمغم مصّؾقفو ,

اًمسـّي, واحلديٌ صمبً قمـده وإن مل يصّح قمـد همػمه مـ حمّؼؼل اعمتلظّمريـ مـ 

اًمشوومّعي, وأّن ممـ اقمتؼدهو ؾمـّقتفو وصَّلهو مـ أهؾ اًمعؾؿ اًمظوهر واًمبوـمـ يمثػما 

ؾمومل وأوٓده اًمعؾامء اًمعومؾقن وأوٓدهؿ , واًمعَلمي  ـمـفؿ: اًمشقخ أسمق سمؽر سم

احلبقى أمحد سمـ زيـ احلبٌم ووًمده اًمعَلمي ضمعػر واسمـف اًمعَلمي أمحد اًمؼطى 

وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمقؼلم وقملم اًمقؼلم وطمّؼ اًمقؼلم , وومسّؾؿ هلؿ وٓ شمعؽمض قمؾقفؿ 

 وقمغم أمثوهلؿ ممـ هق أيمؼم مـؽ طموٓ ومؼومو وقمؾام وقمؿَل ومعرومي سموهلل إًمخ مو ىمول . 

                                                 

وهق اؾمؿ وموقمؾ مـ اًمـفل, يملكف  ,أي طمسبؽ ويموومقؽ سمؽذا« كوهقؽ سمؽذا»كوهقؽ: يؼول  (1)

 أي هق يـفوك قمـ همػمه سمجده همـوئف.« زيد كوهقؽ مـ رضمؾ» :يـفوك قمـ أن شمطؾى دًمقَل ؾمقاه يؼول
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و كّصف : وًمق طمرض اًمشقخ اسمـ طمجر سمـػسف وىمول رم آظمر اًمرؾموًمي اعمذيمقرة م        

صَلة اًمعورف سموهلل أيب سمؽر سمـ ؾمومل ًمصغّم معف وًمذاق مو ذاىمف اعمصّؾقن يمام طمرض 

كؼؾف مـ مـ اًمرؾموًمي اعمشور ؾمامع اًمعورف سموهلل قمبد اهلل مقمم اًمشبقؽي اهـ مو أرد 

 . إًمقفو

ـ كصقص وسمحقث ومؾؼد أـمول اًمـػس وؿمػك اًمغؾقؾ وأسمرا اًمعؾقؾ سمام كؼؾف م        

وأدًّمي رم اعمقضقع مـ يمّؾ اًمقضمقه ريض اهلل قمـف وأرضوه وكػعـو سمف وضمعؾـو مـ 

قمبوده اًمقاقملم اعمقىمـلم وؾمّؾؿـو مـ آقمؽماض قمغم أوًمقوئف اعمّتؼلم ويمّؿؾ ورصمي كبّقف 

 إملم صغّم اهلل قمؾقف وقمؾقفؿ أمجعلم . 

 «تتّؿي»

ع صَلة اًمؼماءة مـ ومتووى وكؼقل يّتضح ًمؽّؾ مّطؾع قمغم مو ضموء رم مقضق        

ويمتبوت وأظمذ ورد واظمتَلف ومقفو سملم اًمعؾامء مـ ؾموسمؼ اًمزمون يموظمتَلومفؿ رم 

هو-منموقمقي صَلة اًمرهموئى ﴿وًمؽّؾ وضمفي هق مقًّمقفو  ّٓ  ﴾-ورم ىمراءة : هق مق

 . [121]اًمبؼرة : 

م أّكف ٓ يصّح مطؾؼ اإلكؽور قمغم مصكّم صَلة اعمذيمقرة وظمصقصو مع قمد        

تؼده اجلفول ومقفو , سمؾ سمـّقي اًمؼضوء ومؼط يمام قمؾؿ ممـ اقمتؿد منموقمّقتفو عاقمتؼود مو ي

وقمؿؾ هبو يمام كؼؾ ذًمؽ قمـف متقاشمرا اإلموم اًمؼدوة اعمريّب اعمّتػؼ قمغم قمؾؿف وورقمف 

وزهده وورقمف ودقمقشمف إمم اهلل سموحلول واعمؼول وؿمّدة جموهدشمف ٕكقاع اًمؼرسموت 

ر سمـ ؾمومل اًمعؾقي احلسقـل كسبو اًمشوومعل مذهبو اًمغقث اًمػخر اًمشقخ أسمق سمؽ

إؿمعري قمؼقدة اًمغّزازم ـمريؼي اًمعقـويت احلرضمل سمؾدا , وٓ شمزال شمعؿؾ رم ضمومعف 

رم سمؾد اًمعقـوت إمم اًمققم مـذ ىمرون رم آظمر مجعي مـ ؿمفر رمضون يمّؾ قموّم إًمقفو 

ؼ إكؽور اًمـوس مـ ؿمبوم وؾمقمون وشمريؿ وؾموئر اًمبَلد اعمجوورة , وٓ يعرف ؾمب
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أطمد هلو مـ قمؾامء اجلفي أو مـع مـ طمّؽومفو يمام كؼؾ اًمعؿؾ هبو سمعده قمـ يمثػم قمؾامء 

مـ طمرضمقت اجلومعلم سملم قمؾؿل اًمظوهر واًمبوـمـ يمام ذيمر أّمو يموكً شمعؿؾ رم 

ضمومع زسمقد مـ ىمديؿ . وومقام مجعـوه كرضمقا أن يؽقن اًمغـّقي واًمؽػويي عمعرومي شمؾؽ 

ومقفو طمّتك ٓ يتجورس أطمد قمغم مطؾؼ اإلكؽور , قى مـ اظمتَلف طماًمصَلة ومو 

ّٓ اجلؿع واًمـؼؾ ٓ همػم , وأرضمق مـ اهلل اًمثقاب وآضمر  واحلول مو ذيمر , وًمقس إ

واًمـػع , إّكف ؾمؿقع ىمريى , واحلؿد هللّ رّب اًمعوعملم وصغّم اهلل قمغم ؾمّقدكو حمؿد وقمغم 

 يؾف وصحبف أمجعلم . 

 اًمرمحـ سموومضؾ يمتى ذًمؽ اًمػؼػم إمم اهلل ومضؾ سمـ قمبد

 هـ 1012 – 11-4

*** 

 «شمذكقى»

 شمؾّخص ممو مجعـو وكؼؾـو أّن حمقر اخلَلف يدور طمقل كؼطتلم :        

 : إصؾ اًمذي يعتؿد قمؾقف رم منموقمقي شمؾؽ اًمصَلة .  أحدمهو

 : مَلسمسي ومعؾفو سموقمتؼود اعمذمقم , وهذل حتّؼؼ ذًمؽ أم ٓ؟!  وثوكقفّم

ؼ سمذًمؽ رم ذًمؽ اعمجؿقع مسـدا , ومقـغل ًمؾـوفمر ًمتؾؽ وىمّد شمّؿ سمسط مو يتعؾّ         

اًمـؼقل أن حيّط كظره ًمتؾؽ اًمـؼقل , وأن ٓ يتعّصى سمؾ يتلّمؾ سمنكصوف رم أصؾ 

اعمقضقع , وأن ٓ جيؿد قمغم ىمقل واطمد سمدون أّي طمومؾ قمغم ذًمؽ , واهلل يتقمّم 

 هذى اجلؿقع . 

 يمتبف ضمومعف ومضؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سموومضؾ

*** 

 


